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Ατϑ ἄθπῃ Φδισρδηρο 1888 ἀογ Κ᾽ ΓΖ ουομο ἀογ ΡἘ]].- ἰδῦ, ΟἸ8580 ἀθγ Καὶβ. Αἰκδάθπιθ 

ἂογ ΥΥ ΙΒβο βοδαζίθη (ΟΙΠ. Β., 1. ΗΝ. 5. 141) Ὀοβοπᾶάογβ δοοάχυοκί. 

θετοῖκ νου Αἀ0]7 ΗΟΙΖΒδυβοὴὶ ἴῃ ΥῚΘΏ, 

κι κι Ηοῖ- υμᾶά Ππηϊνοτεικί6- Βυσμάχιιοϊκοξ. 



χτεςενς 

9|1.4|5.5 
Φιβονμαὶλ 

ὅσ ὃ 

Ἰς 

Ὁ. Εγαρο 801} ἄθιη ΑὉ56 ἢ] 155 465 πογοάοίο ΒΟ 6 ἢ 

Θ᾽ ΒΟ ἢ ὐΒ ΟΥ̓ ΚΟΒ. 

Ηἐκοάοι Ὀορίμηΐ βοὴ ΝΟΥΚ τ οἰποῦ Απκύπαϊιριῃρ, 
ἄογθῃ Ὑγουίνογβίδηαἃ Ζγδὺ Ζυμηθὶϑί τἱομθρ δυΐροίαβδί, ἀθυθῃ 
Τταρνγοῖίο Ἰοάοο Καὰμη πδοὰ ον ρον άγαιρί νγοσάθηῃ ἰδ. 
Εν ψ}} -- βὸ βαρ δ΄ υῃ8 --- ὑγὰ8 γὸη Νθῃβομθη β βομ ΒΘ η 
δῦ 46 οΥρ ββομμοῖς οηΐγοίββοη ὑπαὶ ρ] Ομ Ζοιῦρ ΘΓ ΠάΘΤΗ, 
ἄἀδλθβ8 ϑγοββθὸ υπᾶά σπυπαογνάγαιρε ΤΊ δίθη, σϑίοθθ Οὐ θη 
ΒΟΥΟΒΪ 418. ΝΙομί- αὐθομβθη νου ]γδοῦῦ Βαρθπ, ἀ68 ᾿ἱμπθὴ ρ- 
Ὀάγοπάθῃ Βαδτηθβ νου] δῶρ, ρομθηΉ. Εὰ Μ1] --- ἀἴδβ δὲ δυρθη- 
ΒΟΒΘΙΏΠΟΝ ἀοΥ ΘΙΠῺ Βοῖπον οτία --- οἰμπουβοὶίβ ἀδ8 Απάθη]κθῃ 
ἀ6Υ φσϑβο οί Π]οῃ θη  υρδηροη οι ἀροσδβαῦρί ουμ]θη, α1686106 
ΟΡ ρ᾽οίδ]οβο ΝΙοΒίδοβίπθηρ ἀπα Οονηρβομδίζσχαπρ ὈΘυγΔΏΓΘη 
6] θη, δπάθγουβοιίβ ἀν Μ|- υπα ΝΟδνγΟΙΣ ΠοῸΠ6 οτ- υπᾶ 
Μυβίουθ] ον, αοροηβίδπαθ ἀον ΝΔΟΒΔΒμηρ πα Νϑοβοιδγαηρ 
ΟΡ Αὐρθὴ δα]ίθη. Εὰ νν1}], τ οἴηθα Ῥοτίθ, πιομΐ ἢ Ὀ6- 
Ιθσθη, Βομ θη ΖΌΡ ΘΙΟἢ οὐ ἀπᾶὰ ογρᾶαθη. ᾿ᾶσὰ ὑπὰ 
ΠΥ ἄδταχῃ 806}}} δ΄ θρθη ἀδ8 δἱ]ρϑιηθίηθ ΟΡ)ϑθοί βϑίμθν Θ΄6- 
ΒΟ ΟΒ βάδυβίθ]ὰπρ «τὰ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενα ΠΟΟΝ ἀδ8 ὈΘΒΟΠαΘΓΙΘ, 
ἄϊο ἔργα μεγάλα τέ χαὶ θωυμαστά“ --- ἀϊ6 (πδαΐβ ἔδι8 δὲ ρββίββ 
ΤΟΥ 616 υχ', ψῖθ Ῥδὰὶ] ἸιουΐϊΒ ΟὐΟυχοῦ, ἀ16 στόββοὴ Ῥ υπάου- 
{μαΐθης, νψῖθ ΕὙΙθατίοι Τϑῆρθ, αἴθ στοαί ἃπα ψομᾶάθγα] δοίοηβό, 

ψ16 ἀϑοῦρο Βδν  ηβοη ἀθογβούζί. 

1 Ἡοίμτίοι ϑιέθὶ ΒΒ ΤΤ ἰϑάθυραθθ ἀθὺ ἔργα’ ἄσγοι ογκοί, ἀδαθγμάθ Πθηϊς- 
τηδ]ογ' (8. βοῖῃϑθ [70 Ὀθύβθίζα ρ πὰ σοτητηθηίτίθ Αὐδρ8}6) τἱ᾽οΐθὺ δῖ ἢ 
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4 ΟΠ ΡΘΓΖ. [142] 

γϑτθ τδηὴ 5160} αἼ6ΒῸ Πορροϑίδοβιοδῦ ἀθ86 γαΐθσβ ἀδὺ 
Οϑβοβιομίθ δ᾽] σοι νο]βίδπαιρ Ὀανγαβδὶ ρθη, βομν θυ ἢ 
μδτι6 ἀ16 Απδιομί, βοῖῃ  οΥΚ Ἰἰθρο ὑΠ8 ἴῃ ἀμνο ] θηρίον Οἰοβίδὶώ 
ΥΟΥ, 80 Μοὶ ΨοΥ γι αηρ σον η Κὔπηθη. ΜΡ ουβομοίης 
ἀ1θ86 Μοιηυηρ, νῦῖθ ἸΘἢ ΒΟΒΟΠ ΨΟΥ βΟΥΔΌΙΘΙ Ζ61. οὐκ σί μ8 06 
(οι βου. δὰν ὄβίοσσ. αυτηη. 189, ὃ. 820), 4158 νὅ]]ρ σταμά]οβ, 
ὨΙΘΝΐ ΠῸΣ ἴῃ ᾿ΘΠΘΙΡ ὙΘΙΌσΘ ΕἈββαηρ, ὩΔῸ ΘΙ ΟΠΟΥ ,α16 υ- 
ΒΡΓ ΗΡΊ ἢ 6 ΤΊΒΡΟΒΙΠΟΩ.. . πΙομΐ Ζὰ ΑὐβΝ συ ηρ’ ροϊδηρὶ υπὰ 
νδ8 ρϑῃΖθ, ρυόοββαυΐρ δηροὶορίο οσκ.. οἷη Τουβοί ρΘΌΠΘΌΘη 
1ῖϑ (ΚΙτΟΒΒΟΗ͂, ΤΠ Ρον αἀ16 Εὐπ βίθ αηρΆΖαιΐ 2 ἃ. 5. νν., 217), ΒΟ ΘΙῚ 
δα ἢ ἴῃ 6 η6 Ρ ΕΠΠΒΟΒυδη Καπρ, τοῦ γί μοῦ ΒΔ] ΒΟ ἀ16Β6 106 
νογᾶρι: ἀοΥ (ἀθβοι ΒΒ ΒΟ ΧΟΡΟΣ ἢΔρ6 ΖΦ ἀ88 υγβρυ προ ἢ 
1Ϊηὴ8 Αὐρῷ ροΐαββίθ Ζ161 βϑῖῃοῦ ΕΖ] πρ' Θυσϑι οί, 1660 ο ἢ) Βοῖη 

γοΥΚ πίομὶ σὰ οἴπθιη αββουπομβοα ΑἸ ΒΟ Ϊαββ ροργδομὶ (13 38 
υπὰ 114). ργθομβθη ψ]Ρ σοὺ (6 ογβίροπδηηίθη ΗΥΡροίμθβ8 
Ζυθγβί. 

Ἡδοτγοαοί νὔγαο --- βο τοῦ ΠδΒ]τηδΔηη --- ΔΌΟ ἢ ΚΙΙΠΟΙ Β 
Ζᾷρα, ἄθῃ ρυόββθῃ ορυρίβομθη Κυίορ ἄἀθγ Αἰβθπου, δσ τηὔοβία 
Β6]βί ἀδ8 Επηρτοιΐθη ῬΘΥΒΊΘη8 ἴῃ ἀθῃ ρῥθ]οροπηθβιβοβθη ΚυΊθρ 
ΘοβοΠ ἀογ μαθθη, σγοη ἀδ8 6 Όθη δυβρογοιοδί ῃδίι6΄ (Ηοτοάοί, 

ΔΒ Βθῖίηθηι ΒΌΘΠ6 βοῖη [6 Όο6η, ὃ. 181---188). ὕπα ΑΔο]ἢ Κιγνοι- 
ΠΟΗ͂ 1806 ἀον Τ]ορουζθυριηρ, ,ἀ888 68 ἀδ8 ουβαρθη Ηθγοαοί β 
Ὑγᾶγς (8 ἄἀθββθη Αὐβδισαηρ ἴθ ν]θ] ] 61 ομῦ ποῦ βου ο ἢ] ἀ6Υ 
Τοῦ, 4158 ,ἀ16 ἰγάθοπ Εὐδμσαηρθη β]6ῖ ἢ ἀν ογβίθπ' ψδῆγα ἀ68 
ΡΘΙοροπηθβίβομοη Κυίθρϑβ ρϑιἐπαδγὶ μ806Π), ,416 ΠΑγβίθ! ] ὰπρ' 468 

Καιιρίδβ συν βοβθη ΒΑγθδγθη ἀπᾶ Ηδ]]Θ μη 18 Ζὰ δ μδομί 81 

ἘΣ ἄομ Οὐδ Ὀβ σὰ Τοᾶθ Κίγηοπ ΒΒ Βογ ὈΖα  Βγοη πᾶ 

ἀϊοβα Τλαγβίθ ὰηρ ἴπ οἷπθ ψουβουυοαηρ ΑΙΒΘΩΒ ὑπαὶ β6 68 

86010εῖ. θη ψυΘάΘυ βρὶϑὶὲ ἀΐθ ϑ'ς]ἀοσαηρ ἀθὺ Βδὰ- υὑπᾶ βοῃϑβίρθῃ 

Καπβιάθηϊκημαῖο ἴῃ ἀπβογθη Οἰθβο Ομ βνγοσκο οἷπθ ἀογαγίίρο 0116, 888 
860 81 80 ΠΘΙΥΟΙΤΑρΡΘΠᾶΘΥ ϑ.6110 οὐνβ μη πογάθῃ ἀυτῆθ, ποσὰ Κὔπηϊθ 
οἷῃ Ηδυρίδοβθαθῃ ἀθβ Ηϊβϑίουκουβ ἀδδῖη σθῆθη, Ὠλπρθ Ζὰ νϑυῃθυυ  ΠΘῃ, 

6] 6 η 6 ἴδγὸ Ηθυυ κοῖς ᾿δὰϊ ρϑηυρ 860 108ῖ νουκὕάπαθῃ ὑπᾶ τα ΒΘΙΏΘΒ 

Ἡογο] ἀβαιηΐθβ ἅτ θῃθβίθῃ θη γαίμθη τπηοομίθη. ὟΥ͂ΣΙΪ τθᾶπ ἀδ8 Αἰ πη λα] ρῸ 

ἀϊοβου Αὐβίθραηρ υπᾶ Τ]οθοτγίγαριηρ ρἸθιομβδιη ταὶ Ἠδπάθη ργολΐθη, 80 

Ὀγδυοηῖ τη ὈΪῸΒ δὰ ἀϊο [6116 Ὧθβ αθηυα οἷπμθ οὔδυ ἀΐθ δῃᾶάθγθ ἀθσ 

ϑρβοῖθβ Ζὰ βοίζϑῃ, 8180 οἶννα: .(Ἡθγοᾶοί νῦῃ Ἠδ) Καυπαβ8 δαὶ ἀϊθβ ογκυπάοί 

Ὁπ4 δυϊροζοίομηθί, ἀδπιῖξ γθᾶθσ γγ88 σοῃ ΜΘΗΒΟΝΘΩ ρΘΒΟΒΘΒΘη πὶ ἀθΥ 

Ζοὶϊϊ νϑυκηηρθ, ποοῖ δυο --- ἀϊθ ορυρίβομθη Ῥγγδιίάθη, ἀϊθ Ἴθι ρ6] 

νοῦ ΤΏΘΌΘΩ ἃ. 5. Ψ». ἰἢγοθβ ΒΌμθ8. νϑυ]δίϊρ σΘΒΘῺ." 



[1483] Ηοτοὰοίοίϑομο Βιυάϊοη 1. ῆ 

στοββθῃ ίδδαίβιηϑημ! 68 δ βδυΐθη Ζὰ ἰϑββθη. (8. ἃ. Ο., 5. 28). 
Ὑγοσϑυβ ουβο ἢ ]1οδϑύ τηδῃ 1686 ΑἸ βιομβίθη ἀθβ Η:βίογι κου ΠΌΘᾺ 
ὙΓΟὮ] ΠῸΡ δὰβ ἀ6Υ ΤἼδίβδομθ, ἀ888 σὺ Οὐ ομ ]δηα 1τὴ Κδιαρία 
τη ῬΟΥΒΙΘ ΒΟΒΙΠ]ἀοΥΐ, Πα θὰ ἸΏΔ ΠΟΠΙΘὮΓ τηθὶηΐ, ΘΓ τηἰΒ86, 
γγ88 ΘΓ 8Ϊδο Ῥθρόμηθῃ, δῚΒ στα ἰοἰσίθη Επάθ Βάροπ ἀυτο ἤἤσοπ 
γγΟ]6η. ΑἸ]οῃ α165 μοὶββί, ὑῆβοῦοβ Ευδοδίθηβ, α16 [ϑἔβία Ελρθη- 
{τα Ομ Κοὶύ Βουοαοίθιβομοσ Οἰθβο μι ο βαδυβίθ]απρ', 416 Τ Θη ΘΠ ΖΘΏ, 
γΟ ὙὙΘ]ΟΉ ΘΗ 516 ροίσδρθῃ, ἀ16 Απίσιορο, δὰ ἀθηθῃ 816 ΘΒ ΠΡ Θ ἢ 
1δί, γο ]βίδηαϊρ, ταϊββνθυβίθῃθη. ΖΎΥΘῚ ἀἸΘΒῸΥ [πῆρυ]86 Πα ΌΘἢ ὙΓ 
Κϑηπθη ροϊοσηίύ. Ζα ᾿ἤηθη ρ686]]16η, τηϊΐ 16 ὙΘΥΒΟΒΥΤΙΒΙΘΙΏ 
ΒΟ. δῆάθγ, ἀθύθῃ Ἃδ8 ἵῆᾶρρο ψοσγνγοτί κοὶπο Εν ηυπηρ ἱπαΐ. 
Πθμμ ρ]θιονθ α16868 ἴῃ Βοίγ ἀ65 ογβίθῃ Ηδυρίζνθοϊκο, ἀοσ 
Βοίγιοαϊραηρ, θογθομαρίον Υ ἸΒΒΌΘΡΊΘΥ, πὰ δυΐ δ]βίοσίβομθ (ἀθ- 
ΒΟΒΘΗπΙββοί οὐον ΒΟρο μοι ίθη ΒοΖαρ πΙμληλΐ, ΒΙηρορθη ἀδ6Γ 

Ζυϑίδηας ἀοἦ ΟΪΚΟΥ, ΤΟΥ διΐθη απα Βυδπομθ, ᾿ὮΤΟΥ  ου- 

{πο ]απρ' απὰ ἴἄγον ΤΥ Ομ βἰΐζο, ἵκασχ ἀθ8 ρϑῆσθῃ ἱπὶ Ν ουϊδαθ ἀθβ 
ὙοΥΚΟΒ 80 τϑίοἢ δα δ] οί οὐ ΒΒ ΟΡΎ ΔΡ Β18Β 0 ἢ - σ᾽ ΘΟ ΔΡ ΒΟ ΒΘ 
Η]πιοΥρυαπαθ8 ταὶ Κοίποιη Ὑγογίθ σϑάθηκί, 80 πιϊββθη ὙΥΙΓ ὉΠΒ 
δα ἢ ἀθη χυγοϊίΐϊθη --- ἄθῃ οὐιβομθη --- Ηδαρίδηϊτιο ἀστοὶ 
τηϑηπσλοΠθ δηᾶάοθτα Εἠπῆϊθβο νογβίδυ κί, Ὀοβογβη]οί, πα 1ν1- 

ἀ1.6}} δυβροβίαϊ οὶ ἀθῆκοη. Ηργοᾶοί ᾿ἰϑῦ πομς ΠᾺΡ οἷπ 4168 
ατοββα υπὰ ΠΑΡ Θη6 πὶ Ἡδομδίθη Μίϑββο διε ρ] μον ΜΘ ΠΒΟΒ, 
ΟΥ̓ δύ δύοὶ ὐίθομθ, ὑπα ΦΥΑΥ 61} ἰγοΐΖ β6:η 6} ὈΘΙΒΡΙΘΙ] βοὴ ὅ6- 
ΤΘΟΒΓ ρΊτοῦ σοροη ΒΑΡ ΔΓΟΙ ἢ ΠδΙΟΠΔΪ] ἀπ ππροϑομίθί βθ Ποὺ 

1 Κοίη Οὐθοῦθ ννᾶγ Ἰθιηδ]β ἴγοϊϑυ νοῦ Ἐδοθηβος σα ἢ ὑπ4 πδύ ΟΠ] Θ τὰ 

Ὠάμῃ οὶ] 418 Ηοσγοάοῖ. βεθννοσθθ {Ππγϑοβῇ ογνγϑὶδὶ Δ ᾿ἢτη, ΘΠ ΙΏ88 τηἱϊΐ 

ΒογηδΥβ (ΡΒΟΚίοι, Κ. 26) δπηἰτημῦ, ΘΥ ογυν πο αἴθ ρμδπικίϑοῃο ΑὈ Και ἀ68 

ΤΉ 4108 (1, 170), πὶ :ππὶ ἀΐθ8610 0 νογΖαννοσγίθῃ. Μδῃ τηυ}85 ἔγνυδὮγ ὕθροΥ- 

Βοδδυέ βθῆθῃ, πὰ 808 Θ᾽ΏΘηλ δϑδίΖθ, νυ] ΠΟΥ ἀ848 υπυτνυπαθηβίθ [,.900 ἀθ5 

δτοββθῃ ΜΊΘβίθσβ ϑηίμϑ]: (χρηστὴ δὲ [86. γνώμη] χαὶ... θάλεω ἀνδρὸς 
Μιλησίου ἐγένετο; Ἰωῶδϑῃ Ὀοδομίθ δύο ἀ16 Ζυβδιητηθηβίθι]ηρ παϊΐ ΒΙ88: 
οὗτοι μὲν δή σφι γνώμας χτἕ.), συ ρ!θὶοἢ οἶπο σϑημθδιορίβομο Μα]1οθ' ᾿θζδι8- 
ΦΌ]Θ8θη. Βίγρέ ͵79η9 Ζυν βομοηοιαθυκαηρ (τὸ ἀνέχαθεν γένος ἐόντος Φοίνιχος) 
ἷπ ἀθγ ὙἸμδί οἷῃϑ ροϊθιηΐβοῆθ ὥϑρὶΐσθ, 8ὸ Κϑῃῃ β10}} ἀΐθβθοὸ ὩὺΣ ρθη 

ἀϊοὸ Ζν δ] - διβάϊο- Φοὐΐον το μίθῃ, σθοὴθ ἀθν Ηδὶ Καγπαβδίοσ 18 δυσὶ οἴῃ 

δηᾶθσοβ ΜΆ] (ἰδσγοὺ πδίϊομαθα Εχο]υβίνιταδς ὑνϑρθη) βομαγέ δυΐβ Κοζῃ 

αἰτημΐ (1, 1460). Ὁϑημ ννυχαθ ἴθποσ Ηϊηνγοὶβ θύνγα Ὀθβαρθη 80110: θσϑὶ 

θη Μδῆῃ νοῦ ἔγϑι Ἰ ηἀ  βομον Ἡδυκαμε τηδϑίθ θη Ψοπίθσῃ ϑίπθα Εδίμ 

ΘΥΒΘῚ] θη, ἋΘΥ 516 Ζὰ τϑίΐζθῃ νϑυμοοέ μϑ16, τυἄγθη 8160 δ άθ γ8 νοὶ ἰϑι Ομ ἰρ; 

ὉΠ4 στοβθηοσΖῖρ σΘὨαρ' ρσΘύνοβθῃ, ἀΘΏΒΘΙ 6. ΔΗ ΖΌΠΘὨπΊΘη. --- ὅΥ:ν ἀρ υρΘἢ8 

Ἠοτυδοῖ 5010 8[ νοῃ 7646 γ Βοἱ πα βοπαηρ ἔγοηᾶθῃ ΒΙ αὖθ8 ἔγοὶ ὃ Μ8ῃ τηδσῃίθ 65 



6 ἀοπιροσξ. [144] 

δΆΒΘΟΒΡΥΟσΠΘηΘη γουπθρο δὲν Αἴμθη ΡῬδΗΠ ΘΙ] ΙΒο ἢ ρΘΒΙΠΠΙΘΥ 
Οτθομθ; ΟΣ ἰβύ δ ΓΠΘΥ ΘΠ ὙὙΔΙΊΩΘΥ Ὑ01|Κ8- υπὰ ΕὙΘΙΒοΙβγοαμα, 
αἀοὺ 416 δβίδ!βοθβα Οἰονγαὶ- υαπὰ ὙΠ ΠΥ Βοσυβοθδῆῦ. δὺβ ἄθιὰ 
Οαταμάθ βθῖηο 6616 γουδβοβοαῦ; ΟΣ ἰδ Θῃα] 16} οἷηθ οἸδαθιρο 
πα [166 ]Πρ]ῦβα Ναίαγ, σ θα ἴῃ ἀον ΝΙοάθυϊαρο ἀ685 ἄδον- 
τα ρθη ΝαΑομδ  ομάθΒ οἷη συμ !ομθ8Β  γδέρουιοθῦ οὐ κί. 
6 Ζυβδιιμηθηῆμββ 811} ἀἸθβοῦ Μοῖῦδνο δὶ 68 θυ κί, ἀ888 ΘΓ 
Ζι Ζ16]- υπα Κογμραηκί βοῖηθβ υὐϑυμβῦγί ργυόββαγρ, Δηρθὶορίθῃ 
ὟΥ οἰ ρου] θβ πος Ἰτροηάνϑίοῃθ ἀπάογο  ατοββίμδίθης, ΒΟμά ΘΓ 
ἄθῃ Βουοβομθη Καμπιρῆ βοῖπθβ ΨΌΪΚΟΒ τη ἀ6Ὶ ῬὈΘΙΒΊΒΟΠΘἢ 
ὈΡουλδοβὺ ουθοῦ. Τάγαμα ἢϊοδδὶ ἀοσ ΓΟ βοηθοῦν ΕΖ] ηρ, 
ἀον ἴῃ ἄθῃ ἔγάβογοη Βύομοση βΒοὸ ὅπερ βίοοκί, 81:0} ἴπ ΕἸ ριβοάθῃ 
Ἅ16 ἴῃ ΝΟΌΘΠδΙΤηΘ βραϊ]ζοί ἀπὰ Ζὰ νοι δαῆρθη Ζυβίβηα]  ῃθὴ 

ΘΟΒΠἀουαηρθη ΜΙ Ζὰ Γ,δηάβθθῃ νογργοιοσί, ἴὴ ἄθῃ Ἰοίζίθη αγοὶ 
ΒύσΒουη τηϑδοδθρ ὑπαὶ ἀπρϑίμο!] ἀδῃ]η --- ἀΔμον ἀ16 Ε]16 ἀ6Υ 

Δ ουΖθίθμθη ὑμα ΤΥδυτϊιροβιομίθ, ἀον ἘΘοΒματη 8η ἢ  β πηῖ ρθη 
Αὐββρυϊζομθη ὑμὰ δὴ ουρτθθηάθη ΕΠ ΖΘΙβοθῆθη, σγθ]οῆθ ἀ6Γ 
ΤἸΘΒΘΏΡΥΟΒΒΘΏ, ΑΘΓ ΒΟ ΚΔ Ββοβγούθη ΕἸ βο μ᾽ ἀηρ᾽ γΟΥΔΏρΡΘΗΘΏ. 
Μι νο]]βίθριηῃ Ἀθομίθ πθηπΐ οἷπμο ἀοὺ νγϑηροῃ Ηοδγοάοί οὈθα- 

Ὀύγαροη Οθβοβι οΒίβοβγοῖθοσ, ὍΘΙ 416 610 ρϑβθῆθη δμιδΐῖ, 
ἀθῃ Ζυρ ἀ6858 ΧΟΥ͂ΧΟΒ «πᾶ ἀ16. ὁπ αρι] ρ6 Νιράον]δρθ 
ΒΘΙΠΘΥ ΘίγοιΚνυᾷ 66. πο ἢν ,48Δ85 ΔΌΒΒΟΒ] 1 ΒΒ. ΤὨδμδ 

ἋΔΥ αγϑὶ ἰθίχίθη ΒάομθυΆ, βοπάθσῃ θη Ηδαρίροροπβίδηα 

468 σᾶηΖθη ὟΝ οὐ Καϑβί, να16  Ο]] θη ἀὰπρ νου Ηογοαοί᾽ 5 μ18ἴο- 

ΓἸΒΟΏΘα Ρ͵δηθ', ((ἷἢ6 ΘΟμΒυμητηϑοη οὗὨ 18 ἰδίου οδὶ βοβϑιηθ' 

ατοίοθ, δϊβί. οἵ ἄτστθθοο, 3, ἡ. ὕὉπᾶ ἴῃ ἀδθγ Τ|ιαῖ, ἀον ΗδΠο- 
ῬΡαπκί ἀον  ]απρ' ἰδὲ ουσθι οί, οἷπ πιο ἢ τη γ Ζὰ ρου ᾽θίθη- 
ἀογ ΕἸπάγαοῖκ δὲ Βουνουρθοσδομί, 46. δ οσθδηρ γϑυβοδί 1646. 
-- υαπὰ παῃ 8016}. ΨῚΓ ΔΗΠΘἤ θη αὐγίθη, ἀ888 68 16 οἱρϑηΐ- 
686, πὰῦ ἀαγορβ Ζυ Πρ τηβίθηάθ νογο 6] 16 Αβια ἀ68 

---..--.. -ο.-...-..-..... 

Ὀοχυνγθὶ ἴθ], ΘΟ Τη8Δ 516 ἢ ἀ685 ἀπ νυ ἔθ] δὲ Κατ ὶ ΒΟ ἢ 6 ΝΑΙ ΘΠ Β ΒΘΙΠ68 

ΟἸΘῖ 8 ῬΔΠΥΆΑΒ8518 οὐ ποὺ (νρ]. ἀ16 Ζυβδιητ θη βίθ Πρ’ ἀ6Γ ρ] ΘΙ Ομ ΔΥσΘἢ 

Νιηθη ΒῈ}]]. ἀθ δοσσ. [6]]. 1, 818 υμπὰ ΥἹ, 198, δος Α. ΜΙοδΗ δέον, ΠῚ16 

Απήδηρο ἀογ Κυπβῖ ἴῃ ΟΥ̓ ΘΟ ΒΘη]δηά, 5. 112, Αππ. 1). Βοι ὅπ ῆρ᾽ 56ὶ Ὀθιμθυκῖ, 

4888 6. δ]ΐθη, Ἰπρβὲ πυλύ 411χσὺ τυϑὶἐρο θπάθῃι ἰςορίϊοϊβυηβ ΔηρΘο ίθ ἢ 

Τυδαϊοη ὕρον Ἡθγοάοί᾽β Εἰ 1}16 θα ] ο ἢ Θἱ πο Ὠἰο δ ἀπογῃ ] 6} διά [ΖΘ 

ΘΓ ΔΟΏΒΘΗ ἰδέ ἀυγο ἀδ8 Αὐήβδυσμθη 409 ΝϑΙΆΘηΒ ΠΙΥΧΘΒ (80 Πιἴθϑβ Ὡ86 ἢ 

ϑυϊ4485 ἀοὺ αΐογ ἀθβ ΗϊβίουΣ 6Υ8) δὰ δἰθοσ ΠΔ]}ἸΚΑΓΠ ΒΒ ΒΟ θη ΤΒΟΙΥΙΙ 

(ΒᾺ]1]. 46 σοΥγ. 86]]. ΥἹ, 192). 



[145] Βαοτοάοίοίβομο ϑῥηᾶΐοη 1. ἤ 

σον ροη Κι ἀμβί]ουβ νὰ, (6. τη κουβοῃ τ ουπᾶθη Τταρδαϊα 
δἷη Νοββριοὶ [ο]ρθη Ζὰ ᾿αβϑβθη, ἃἋἀ88 Ζὰπὶ ΑἸ]θυτ πἀ θβίθῃ αθη 
Εμδοῦ πιομς Ζὰ βίθι σου νϑυοοδΐ Ὠέξίθ πα ἀδγάχα 8116] ΒΟ η 
1 ποίμβυνγοπαϊρ; δβομβομθη τηυϑϑίο ἡ ΑἸ]οίη αἀἷθβ δὲ ποδί 

ΑἸΙ68. ΝΙΘμῦ αν Βαίζθ ὑη8ο᾽ ΗΒίΟΥ ΚΟΥ, ἀΟΡ 8 ΚΟΙ ΠΘΒΥΤΘΡΒ 
δ] οι ΤὨΚΥγαΙα68 σὰ Βομαΐ ργδριηδβοι-Ῥο ΠΙΒοθ ον ΒΘ γαπρ, 
Οὀβοβιομίθ βοῦσιθ,! Κοιπουθὶ αταμα ἄρον αἴθβθῃ Ῥυηκί Ὠϊπδυβ- 

ΖυΒο  γοιίθη, δ μδίία 416 Δ] 6υβίδυ κδίθ ἀντάμα, ρθη δῖον Ηδ]ὶ 
Ζὰ Ἰϑόβθη. Ηδιίίθ ον ἀοοῃ --- υπα ἀἸ68 βομϑιηῦ ὈΙΒΏΘΡ πού 
ΘΥ̓ΟΡΘΩ Ζὰ β61ὴ --- ΠΙΟἢΐ 616 ΕΓΘΙρΉϊΒ86. ἀθν πϑομβίθη Μοηδίθ 
οὐΖάμ]θη Κὔύμηθη, οὔπθ ἄθῃ Του θθουκύδης Ἃ65 ΘΙΘΡΘΥΒ ΟΠ 
Ρ]αιμ ἃ ΒΙαις ἢὰν ΒΙαῖς σὰ Ζουρβίοῖκθη; μϑτ[6. ΘΓ ἀοο ἢ} ποδί α16 
γογρδηρο ἀθ5 ἔοϊρομάθῃ 98 ΠγῸ5 βοθ}] θη ὔμηθη, οὔθ ταϊί 
ἄου δἰβοηιβοβθη Μδυρθγρδα - Απροίθρθημοῖῦ ἀθὴ οὐβίθη ΑἸ]δ88 
υηα α16 [τ ποβίθ Αθυββογαῃρ 16η68 Ζτν θΒρα} 8 ἀογ ὈοΙ θη ΟὙγο088- 
βίδδϊθῃ Ζσὰ Ὀουγθη, νν ἤθη ἀ6Υ ῬϑΠἢΠ6]]ΘΒο 6 Ῥαίγιοί 8185 
ἄθῃ ΕἾΧΟΝ βοῖπθβ Ζθ ἰδ 6 8 οΡΗπμάθῃ ταιβϑίθ πὰ ἀθπὶ ἀΔ8 
ουβοῦθμαθ Οἰδροη θα ρΥΙθο ΒοθοΣ ἘΠηϊρκοῖῦ ἀπὰ ΟΥΘΟΒΙΒΟΠΘΡ 
Οατὔβθθ οπίρορθηζυδ)ίθη οἷπθ ἀρ Ηδαρίδυϊραθθη β61η 68 [,6- 
ὈΘΠΒ βΘΥΘΒΘη ἰδ. [πὰ ΘπαΠ0ἢ}: βιθηῦ αἋ16 ΕΠΡΔΏΡΕ ἴῃ θη 
ΝΟΌΘΙ ἀον {{0π2οῖῦὺ ἰδαομοπαθρ [αν βίθ ὰπρ; οἴνγα 80 88, 818 Οὗ 
516 ἴῃ δἷῆθ Οθβοβιοηίθ ἀοΥ ποαθβίθῃ Ζ6 6 φαβιη πάθη, ἴῃ ΘΙΠΟΥΙ 
ΘΔ. Ζ ΘΙ Ώ ΠΟ ,.Ζ6 1 ρ᾽ 6 ἢ ὅ 5818 6 ΟἸΘΒΟΒΙ Ομ δ’ ἤχθη ΑΒΘ] 88 

πάθῃ 580116 Ὁ Εὐγξογαθγία οἴῃθ βΒόοῆθ ποῦ οἰπθ ὑυθβθη 160 δῃ- 
ἄθγθ, θἷῆθ τ Πά ον ροΘΙ ΒΟ πα ΤΩΘ}Γ βίδδίβιη 86 6. ΑἸΪαρΘ, 

.8ἃ18 68 αἰδ͵]θπῖρα Ηθγοάοί β νὰν ἡ Κοπμπηΐίθ βϑίηθ Νείρᾳηρ Ζὰ 
ΠΟΥ͂Θ] ΠΙΒΌΒΟΠοΣ Εν θαπρ,, σὰ {ΠΘο]ορΊβομον Μοανινγαηρ δυΐ ἀΙΘΒθιὰ 
Β6] 46 δυβγϑίοβοπάθ Νδβγαηρ αημα Βοίτγιοαϊσυαηρ πάθη ΟαοΓ 
ΔΙ 65. Β6'ῆθη Οὐθηϊὰβ πιο ὑῃρ]οῖ ἢ ρΘΙ Β56᾽, ΠῸΣ 8010Π6 
ΘΟ. σὰ Ὀοβδηάθ]η, ρου ὑγθ]ομθ ἀον υ ἀον ὅαρθ 510} ζὰ 

Ιδθϑυπ᾿. σὰ ΜΙηδοβίθη θϑυθιίβ θΘρομηθη μαίίο ὃ 
1 888 Ἰ6ἀοοῦ ἀδ5 οὐκ ὑγθηϊρβίθηβ ἰοῦ Ζὰ οἴθθιι ΒΒ6Υ- 

ΠΟ ΑἸ ΒΟ] .88 ρϑαϊθῆθη βοὶ, ἀ168 80}} δηρθΌπο βοθοπ δὰ 

ἄθιι μ᾽ δ Ζ] ἤθη ἀπᾶ ὑπροίτιοθα!ρεπάθη Επάθί (βίοι, ὃ. ΧΊ), 

1: Ἡβι6 τηδ8η ἀος} ἱπηηθν Οἰτὶοά ΜΏ]]ΟΥΒ ρο]άθηθ ᾽ οτῖϑθ θϑῃθυζίρὶ: Ἡθσγοάοῖ 

δύ ἩΓΚΙΠΙΘΝ ΘΌΘΩΒΟ ΒΘῺΓ οἷῃ Τ ΘΟΪορ' πᾶ Ὠ]οΠίθν, ννλθ οσ βίου ΚΟΥ 18. 

ονον 88. ὈΙοββο ὙΊΘάθγρθθθη οἴμθυ ρον μη] ομθα ΕΔῃγυαπρ ἴῃ ἄθῃ 

Κυοίβθῃ ἀθ8 Μϑῃβομθη]θῦθηβ ἰδέ πἰοδδ βοίῃθ Αὐρσαθο' (Οθβομίομῖθ ἀοὺ 

στίθοι. 1ἱυογαίαν 132, 492--- 498). 

ὡ 



8 Θοπιροτξζ. [146] 

818 ἀ6γ Πρ βοο ΠΟ ΚοΙς 468. ΘΒ] υΒβθ πα ἄθιῃ 184Π6 πη ΑΡ- 
Ὀγοῖ ον ΕΖ] πηρ’ (((86 ἀν Κυνγάμθθβ δηα ΔὈγαρίποββ οὗ 18 
οἷοβοθί, Βδυ ηβοι, ἃ. ἃ. Ὁ.) ἀπυ ἀουβργθ Β οἢ Βουνογρθθθη. Ἐΐ 
ΟΠ 510} οἸ ΚΠ, ἀδ88 ΙΓ ΠΙΘΥ ὙγΘὨΙρΒίθηβ ΖΊΘΙ ἈΠΒΘΓΟΙ 

ΟἝΡΊΘΥ 818 Ζθυρθη ΨΊΔΘῚ ἀ16 νοὴ [πη νογίγοίθμθ ΤΉ 686. δῃ- 
γτυΐδη Κὔπηθη. θη ΘρΘμθυβοὶρθο ΒΑΉ ΒΟ, (6. βοὴ ἰῇ ἀδὺ 

Ἐπη]οαηρ Ζὰ Β6ΙΠῸΥ Ἡδτοαοί- )ΠΘουβοίζαῃρ ἴῃ 6 Δηροί γτέθῃ 
γθῖβα δυββρυιομί, Καῆμ 510}. 1 ΒΘΙΠΘ ἰοϑἰζίθῃ Απτοσκυηρ 
(3, 466) 468 Ἑλπάγαοκβ πιοδύ ουθῦγθη, ἀδ888 ἀδ8 Οἰθβδιητΐ- 
ΟΣ Κ ΘΒ ΒΟ. Βον οὮ] 818 Κα μβ 6. Ί ΒΟ}. γγο}] ΔΌΡ ΘΒΟΒ]ΟβΒΘῺ 
861: Θ᾽ ΘΒΟΒΙΟΒΟΠΙΘΝ, ἄθηη 416 Ηδπαϊυηρ οπάϊρί τηϊΐ ΔΘΥ β16ρ- 
ΤΟΙ ἤθη ἩΘΙΏΚΘΙΩΣ ἀ6ν Δ μομβοβθη ΕἸοίΐα νοὸρ ἀον Κυθυζέβηγί, 
ἴῃ ὙΘΙΟΠΟΙ 816 ἀ16 Ἰοίσίθῃ [Πρ ογτθβί ἀ68 Απρυθιοσβ νου οίοί 
πα αὐτοὶ 416 Ἐλπηδῆτηθ σὸη ϑϑβίοβ ἀθῃ ο] 1886] ᾿ῃγῸ85 Οὐη- 
ἰπμθηΐβ, 6ΟΥ 5160} ἡδοῦ 4116ηὴ ΝΙθαου]αρθὴ ἀθ8 Εδιμάθβ ΠΟῸ ἢ ἴῃ 
βϑίηθῃ Ηδηάθηῃ μοίδηα, ΖατοΚρουσοθπθη δαίία; Κα ἀπϑύ] 6 Υ18 Ο ἢ, 

᾿ηάθιη αἀ885 πάρ ἀυγοῖ ἀδ8 δΟΒΙ ββοδριίθὶ σι ου δὴ ἀθη Αη- 
ἴαλπρ ροκηύρῆ,. .. ἄογ ατυπάϊΐοῃμ ἀν φϑπσοι ΕΖ Β]ὰπρ νὴ 
Νοϑύθιῃ ΔηρΡΘΒΟΒΪαρθη ὑπ δυΐ ἴἢτο Μοσδὶ δἰηρθνθβαα ψυγά, 
ἀδ88 ἀδὺ ὅδ᾽ δ πϑ ἢ ἀθη Κυδενο θη [ηβαββθηὴ ταῦμοῦ Βοτρ- 
ἰδθπᾶθ ρεβόγι [νγὸν ἀθηκύ Ε1ΘΡ πΙομῦ δὰ ἀλ8 Κογηποσγῦ: τῇ Ἑλλάδι 
πενίῃ μὲν αἰεί χοτε σύντροφός ἐστι ὙΠ, 102 Ὁ], ἀ16ὸ ΝΙράοΥαρα ἀθα 
γον γ ΟΠ] ομίθη Βοομποσπ πιο Βίθαγου ΕΡΘηθη, ὑν 6] οἢθ [ΠΓΘΓ 
δἰΐθη Καὶ θρϑυβοιθη Ἰθη σουρθββθη πα ἴῃ Ττάρμοι ἀπα [ΠΘρρὶρ- 
κοι νϑυβιηκοης. πὰ πυϑηῖρ Δηά 6.8, ἔγϑι ΠΟ ἢ ποῦ τ μἀ6 ν 5108 
Β6ΙΌ ΘΙ ἡ] ἀουβρυθοβοπά, υὐὐμο Οὐτῖοα ΜύΠον (τ. [μ1.- 6808. - 

1 ἘΠὴ πϑοκίβομοσ ΖΟΙΔ]1 μδὶ 95 80 ροΐάρι, ἀ888 ἀθὺ ϑογνυσγῆ ἀ6Γ Ιποοη86- 

θη, ]ομοὺ δου Ηδυν]βοὴ τοὶ Πθομὶ {ὙἸΕϊ, νου ΘΌΘη ἀΐθϑθηι ρορθη 

ΘΔ δὴ ουθβορθῃ ψυχά -- δ ατυπᾶ ἄθὺ υπτὶομίροη ὙΥΊΘαθυδῦθ 

οἰπῖσον ἀθαΐβομθῃ ᾽ οὐΐθ ἀυγοι ἴθ Θηρ  Βοιθα [76 θγβοίζου Ὀδῃ]δη 

ΒΟΒΣΙΘΌ ὨϑΆ ΠΟ} (ἃ. ἃ. Ο., 5. 138): ,κ)΄᾽1᾽Ά6 ΑἸοχδμάγι μον ὑ8 6 ]}06 'π Ὡθὰῃ 

Μυβοηθ ΒΟΥ οἷη, τν88 δῖ0 δυβρϑαυθοῖζοί νογίδπάθη; βϑϑἱζάθπ μι] ἀ6 

Ἀν Ο]]θηαοίθ Ομ ΕΣ οἷ ἴῃ 4116 ΘΟ] θἄάθγη ἀρρογαηάθίθβ, παῖ Βοαδομί 

ΘΘΒο ΒΒ] οββθηθθ Κυηδίνοικ." [ἢ ἀθγ θη] 8ο μου 9 οχίτασυμπρ 6} ͵οάοο οὶ 

ἀΔ5 ὙΥ ὅτίομβθη ,βοϊἰἄθπι', ὑπ .ρ 110’ υνἱγὰ τοῖδ 88 411 {86 νδὶ υϑ' ἄδθοϑγ- 

βοίζι! 5. δν)]ηβοη 1, 114, ὸ πϑὰ ἀργίρθηβ ϑΐμθ ϑὶμο ἄἀθν ὑγϑίξοπα- 

βίθῃ Βοϑιθυκαηρθη ἅδον ἄθῃ ΡΙδηῃ υπᾶ [Ππΐληρ 468 θγοδοίθιβομθῃ 

Ὕ ουκοβ βπᾶοθί, οἷπθ ΑμΖ8}} ψοίϊογοσ Βονυθιβουμἀθ σορθῃ αϊθ ΔΒ] Δ ηη- 

ΚΙΡΟΒΒΟΒβΒΟμΘ Απβίομί, αἴθ νἱγ ν ἢ ΒΔ] 10 ὈΣΠ ρα, ͵θάος δὺ8 οῦθυ 

ΥΟΥ δου βθιρου Βγοὶΐθ ἰοῦ δυβαγίοΚ]1ο ἢ ννθάθγβοίθη. 



[141] Ἠοτγοἀοίοίξομο Βευιάϊθῃ 1. 9 

12, 400): ΟΡΡΊΘΙΘΙ ἀδ5 οὐκὶ ἀῃυο]]οπαοϑί 150, ΒΟ] ]]οβδί 65 
ἀοοῖ ταἱ οἴμοι θάδηκθοη, ἀΘΥ πιο σἂπη Ζυῖ8]1ρ δὴ α88 
Επᾶθ ρϑκοιηιμθη Ζὰ βοίῃ βομοίηΐ, ἄδββ, Ὑἱ|0 ΟΥ β,ΌΒΒ86 ΚΥΤΟΒ 
ϑοβαρί ὨΆΡΘη 580]1, πιομΐ ρογδάθρ ἀδ8 ἔνα ραγβίθ, γϑιοῃδίθ Τα 
δος 6α16 (ἀοππρβίθη Μϑμηου Βουνουρυηρο ΘΟ. 68. δ} 
ὨΙΟΒΐ δὴ ΔηάΘΥΘἢ, ρ8η2 ΘΌΘηΒΟ ἀθα ποθ ΑἸ Ζοιομθη, σγ 6 
ἀδγαυΐ Πἰηνγθῖβθη, ἀδ88 Ηογοάοί δὴ δθθῃ αἸΘΒῸυ [6116 5861} 

ΤΙ ΡΘΆβυγοσκ ὈΘοπάθῃ απ ὈΘβοθ]θββθη σγ0]]16. Ῥθπη ἱγρϑπὰ 
οἴνγαβ ἀδβ ΗοοΒρΘΗΙΏ], τοῖδ ϑίομθα ἀοΥ Οἀὐὐθοῦθ νοῦ θη 
ὙΠ ἀΟΥΡΆΓΘΩ ΘΙΘΡΘῚ ΒΘη68 ΌΪΚΟΒ 88, Ζὰ δβίθιβοσῃ, 861}6 
ΕὙΘΙΒΟΙ 5606 Ζὰ Θηὐβϑιηθη, αἀἰ6 ΕὙθυάθ δὴ ἄθῃ βίδδι! !οῆθα 

ἘλΗΥΙ ΒΒ ΠρΘη Βοῖημ ον Ηθιδί σὰ οὐ μβὔμθη Ὑϑυτηοοῃίθ, 80 ὙγὙ8} 

ἀϊοθ8 α16 ἘΠηΒΙοΒῦ ἴῃ ἀ16 σουγ πάθη ΥΚυαηρθη, τυ ϊσῆθ ἀΟΥ 
ΒΟΒΥΔΉΚΘΏΪΟΒΟ Π.ΟΒΡΟΒιμιΒ βθίηθϑ Οθρ ΘΟ Β 18 10 ἀθῃ ᾿ππουβίθῃ 
ΕΔΙΔ ΠΟΘ ΚΥΟΙΒ ἀ68 ΗθΥΎΒΟΠΟΙΒ ἰηθῖη Ζὰ ἄρθηῃ ρϑοϊρῃθὶ ὙὙ80. 

-Ὁμπᾶ ἀδ8 50]]6 65. οἴῃ ΖιυἝ}}} βοὶπ, ἀδ88 ἄθιῃ [6 ]]6ὴ ΟἸδηζο σῸὴ 
ΔΙ τα18. πα Αὐίθιαβῖο, νο ΜΎΚαὶα ἀπά. Ρ]αἰδᾶ ἴῃ ἀθὴ ΝΥ ΥΘΙ 
πα Οτδυθ]η) δὰ Ρουβίβομβοα ΗἩοΐδ οἴη ΕὉ]16 σαρϑηϊ ον, 
Ὑ16 816 ἀπ ΚΙ ῦ πἱοδῦ ροάδομί σγοσάθη αηη Ζα 1] 501116 68 
Β61ῃ, ἀδ8β8 ὍὯΠ8 φ΄ουδαβ ἴῃ δἰπῖίρθῃ ἀδὺ ἰθζίθῃ ΑὈβοδηϊίο (ΙΧ, 

108---118)͵, ἀον ΕἸ ΠΌΠΟΙς ἴῃ 16π68 Ῥμπάδιηομίατη ἰοθοπα ον [,6]- 
ἀομβοβδέη ρονδηγὶ τιγά, ἀθηθη Κοίη οὔ! 685. Οὐδ᾽ ἸΔΘΠΒΟΒ- 
Ἰομο5 Οδβοίζ, Κοὶῃ σνϑυνϑηαίβομδ πο ῃο8 Βαμα, βού πιομί 

ἀΔ8 φοβομν βίθγπομθ οἄδὺ ἀ88 δἰνθυομθ, Ζδαη απὰ Ζάρο] 8η- 
Ἰορὶ ---- οἴη Κγϑιβ, ἴῃ ἀθββθὴ Μη ΧΟΥΧΘΒ, οἷῃ θοδίον ΨῬΡυσρυγ- 
σα θουπογ, ἀυγοῦ ἀθη Κπαροηβδῆθη {Πρ οβίδηα βοίμον Βθρίθγάθῃ 
ΠΟΟἢ τ ἢν α16 ουδοβίαηρ, 418 ἀσσοῖρβ ἄσγθη Μδββιοβιρῖκοῖῖ ἄθῃ 
Ὀηλνη θα Βουδυβίογαου ἡ π4 σὴ δοθηβουγθηὶρ γα 65. Ζὺ- 
ΕΆ}Πρ βοῖη, ἀδ88 ἀδὺ ἴῃ ἄθῃ Εὐπρδηρβ- Οδριΐθ] Δυβροβρυο θη 
Θοάδηκα νοῦ ἄθπὶ υγϑ]ίθῃ Οδρθηβαὶίζ ΖΦ βοθθη Μογροθη- αἀπᾶ 
ΑἸ Θπαϊδηα ΒΙῸΣ σ] θά οΥ δυϊρϑηοισαθη (ΙΧ, 116 στο ἀμταἰ{6]- 
Ῥὰν δυῇ 1, 4 συγτᾷοκ) υπὰ ἄυγοι ἀϊ6 ΕΠ Ππουαηρ δὴ Ῥυοίθβ]δο8 
(ἄθῃ οὐβίθῃ Οὐίθομθη, ἀν ἴῃ ἔθιμον ΑΡβιομῦ δ ΒΟ θη 
Βοάθδῃ Ὀροίγαϊ [) πδομαγάοκη οι δυξρο βου σιγὰ, ἀ888 δὲ ΔΟΥ 
Βορτα θηϊββδίβιίθ θθθη ἀΐθβθβ Ηθτοβ οἷῃ ῬΘΥΒΟῚ 516} γϑυβάπαϊρι 

απὰ ἀν δηϊβοίζ μα δίσδξο θυ] θὴ τα88. 16 δἷπ Ἰοαομίθη 68 
σΎαΡΟΪ ἀοὺ νο]θπαθίθῃ Βοῖγοϊππρ' Ἐπασορα8 σὸπ ἀΘΥ ἀτομομάθῃ 
ΕὙΘΙΔαΒουυβομδς μά] --- ἀπ αἀἴθ8 ἰϑὲ 88 οἱρϑῃομβῖο 
Τμοὴα ἄἀθ5 ρϑῆζθηῃ δυκθβ --- ουβοβοιηΐ ἀδ8 ἴῃ ἄθῃ ἰοίζίθῃ 

ΟἿΣ 
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γνογίθῃ ἄθν (ἀθβοβι οί βουζδβιαηρ! (ΓΧ, 121) οὐπνβμηίο ΥΥ εἰἢ- 
Θ΄ ΒΟΉ Κ, ἡ Ομ 65 416 γοΚΙΘγοηάθη ΑἸΒΘΠΘΥ ἴῃ ἀϊ6 ΠΟΙ ΒΟ 6 ἢ 
ΗδΠ]Πρτ πη ου τα υηροη, ἀ16 Ταὺο σοη ἄθη ΒυοΚ πη, 6] 686 
ἀν ΕΤΟΌΘΥΟΥ ρΘβομ ρθη μδίίθ ἀπ αἀ16 οοσΙ θη 4}186 86 αὐ οΒθη- 
γγ6 ] 1 ἀπΐϑν 861} ΦόοΟἢ Ζὰ θοαυροῃ! 

ΑἸ]ομ νγαῦαπὶ --- 80 Πιδρ 8) .ΠΒ Θηίραρηθῃ --- μιδὶ 
Ηδγοάοὺ ἄθῃ ὥθμ]ιιββ βϑίμθβ θυ κοβ πιο δυβαγ Κη ὑπ 
πΖυγθι ἀθαρ' 8418. ΒΟ μθη ὈοΖοιομβηοὶ ὃ Ιοἧ δηὐνοχία τ] Θἰ ΠΟΥ 
αδροηΐγαρο: δήδτγυμῃ 1ϑὺ ἀ88 Ῥγοδιηϊαπι 80 ἀρογααβ ὙγουΚΑΓΡ Ὁ 
γήδσγυμῃ 1δὺ 68. Ζυρίθι ἢ 80 ΚῊΔΡΡ υπὰ 80 νυἹἱϑ ἀθυῦρ ἡ διυμ 
ὙΘΙΥΆΙ 68. νῸΠη 4685 Αὐΐογβ ΑὈΒΙομίθη 80. γϑηρ, σὸρ [π88]} 
ὑπαὰ Αὐυΐθαυ ἀθ85  ουκβ 80 ραΐ 818 σὰ πιοῃίβ  δγιμι βαρί 

6Β ὯΠΒ πσμΐ τηἱΐ ἀὔττοη γγοτγίθη: [ἢν ψογάθὶ αἷθ Εγχϑ]ὰηρ 
ἀδν ρυθοββοθη ΕὙΘΙ ΘΙ Βυῖθρα νουμθθτηθη ὑπα ΖῈρΊΘΙοἢ ἀ88 
ΝΥ Ἰββοηδν ἀγαϊρθίθ δὰβ ἀθγ Ναδίυγσ-Ἑ πὰ Ὑδικουκυπάθ, δὰβ ἀδὺ 
ἘΥαθΘΒοβσθι θαπρ υπᾷ ἀθν Οθβοβιομίθ ἀονῦ γογζοῖ ἡ Ὑγδγθ 
σοάδηκί ἀον ΟΘβοβ ΒΒ βοιγθῖθου οοπαοχί ταῦ Κοίηθιῃ ϑίογθθΠ8- 
νγὄγ ἤθη ΒΘΙΏΘΙ ρουβόπ ἤθη [Ππηβίᾷπα 6, βοῖηον. ᾿ἰδηρ] τ ρ θη 
ὉΠ ταν] θη ουρογοιϊμηρθη, βοῖποῦ ὲίπα!οθη απα Βδίβθῃ 

δδιυτα νουβαρὲ Γ᾽ 68 βῖοἢ, δύο. ἢν ἀθη Ὀοαθαϊβαδιηθη Αὐβ- 
ΒΡΓΌΟΣ ἄρον ἀθὰ ΘΟ 86] 41168 γα Ἰβομθηέ, ἀθῃ οὺ (δριίθὶ ὅ 
νου τϊπρὶ, νῦῖθ δἴπθῃ Τωοοἷς- ἀπά ὙΘοΚγυ δὴ αἴθ ϑ'ριῖΖζα 468 
Βυοθθβ Ζὰ 56] θη ὁ ήδγυμη ἰδαοῃῦ ΘΓ ἀηνου ὁ ἢ ΒΘΙΏΘΙῺΩ 
ΘΟΗ͂Θ ἀπίοσ, ἀπὸ ΠῸΓ ΡΘἸΘροη 16} πα ᾿η.6Υ ἢ ΝΥ Απρθη- 
Ὀ]ΠΙΟ Κα δὰβ ἀθιμβοί θη οπρογζΖαίδα θη  αγυμῃ ἰαρὶ ΟΥ Β6 6 

γγο Το ΟΠ παβίθη Οθάδηκθη ἔδβί ἀυγοθνσαρβ ἀθη ῬΘΥΒΟΏΘΗ ΒΘ Π6Γ 

ΕΥΖΔΒΙαηρ ἢ ἀθη Μαπαὰ ὑπὰ νουβομνψιπαάοθί ΒΙηΐίου ἀϊθβθη 80 
ΒΟΠΙθυηῖσ ὑπαὶ πϑῆθζΖι 80 νο]]βίβηα!ρ, ψῖθ Ατὶβίοίθ!θβ ἀ168. σοὶ 
ἀθὰ δριβοβθη 1)1Θῃΐοῦ σνουϊδηρ Μϑδὴ πθπηθ α168 Α1168 ψ]6 
18} Ὑ70116 : ,6 416 6] βίνθυρθββθημοῖί, βίγοηρθη ὑπ νΟΥΠΘ ΠΏ 
Κυπβίβίυ!, βου  ἸΒ[6]] υΊβομ 6 Κθυβοῃμοὶ, Δηῦκα Ναϊνοίαι, Καηδί- 

ἰοσίβομβα Θρ]θοῦλνι δι, ὅομθα νοῦ ρ]δίίον {ΠΟ γἀ θα ΘΒ κοι; ΠῸΓ 

1. Ἐπ ἐο]ρὲ ἤν ἸὩΘΩΥ ἀὰ8 άϊζομοη: πᾶ ἷὰ ἀΐθβθια ὕδῆγθ' (68 ἰδὲ ἀ88 

ὕδλν ἄον 5ῖθρθ νοὰ Ρ] αἰ υπὰ ΜΥΚΑ]61) φὈθρδὺ βίοι πἱομίβ ὟΝ οἱ ὕϑθυϑβ', 
ψούδαΐῖ 488 ὝΘΥΚ ταὶ ἄθη ΒΟ ΘΙΠΡΑΥ ΔΌΒΙΟ8108 απ ἀδῆαπὶ ΠῸΓ πὶ 80 

Καπδίνο θυ δηροκηΐρῆνθη ΕΔΙΒΒΟΏΪδρ' ἀ08 Αὐθι ὈΆγΘΒ ἀπ ἀοσ υἹϑ βαρθῃ- 

ἄθῃ Αηΐνογίὶ 468 Ουὐγιβ ννῖθ τηϊῦ ΘΙΠΘΥ ΒΟ] 6 ΠΟΙΔΘ ΔΌΒΟΒ]οβϑί. ὟΥ 16 

ΙΏ8) ΠΙΘΥ νῸη ,}0]ὅ 2] 1} θὴὶ ΑὈΌγΟμί, νορ Πρ βο ΒΟ] ]ΟὨ]ςολ ἃ. 5. Ψ. 

ΒΡΓΘΟΠΘΩ Κη, ᾿ἰδὺ ΧὩ ΒΟ ΘΙ νϑγβίβῃ Π οἢ. 
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γΟΥρ65886 τηδὴ πἰσηΐ, 4885 ὉΠΒ6Ρ Αὐΐογῦ ἴῃ ἀἸθβο Βοίσϑοῃί ρθηδα 

80 νου 16 1616 δηάθσθ ππὰ πιο Ἃ16 τηϊπαάθδί ἤουνου- 
ταροηάθῃ ἀμίου βϑίπθη Ζο]- αηα ΜΟΙ Κδρθποββθη. Αἢ ἀ16 θρίβο 6 
Βιοβίπηρ, Βαῦθθῃ ψιγρ Ὀδγοιίβ οὐϊπποῦί; δΔ06᾽ διοῖ οἷ ΡΙΠΟΔΓ 

ππαὰ οἷ ΘορΒΟΚΙ6Β πίθου αββθη 68 ΚΓ ϑυῇρ, 416 ᾿πποῦθη Β6- 

Ζάρε Ζυβομθη γουβοβίθάθπθη ΤἬΘΙΪΘη ΘἴηῸ Ὶ Οαθ οὔθ ΘΙ ῃ68 
ΘΙΤΟΡΏΘΏΡΘΑΙΟΒ ἀαγοἢ νορυγοίβοθαθ ὙΠ Κ ΕἰαγΖαίθρθῃ: 816 
Βοιβομθη ἀ16 ἐδ ρα ΜΙδυροιῦ 405 1Θβουβ. [Γπᾶ ἴῃ 16 Βοἤθιη 
Μδββθα ἀἴθβ δὶ Ραίο ἀθὺ ἘΔ]] ἰδέ, ἀθὺ δὴ 1παϊνι άπ 6116 6] 80- 

οαὐβαββογαηρ, ΠΟΟ ἢ ἀθ6Ρ ὉΠΒΘΘη ΟἸΘΒΟΒΙ ΘΒ ΒΟ γΘΙ Θ᾽ ΒΙπδαξρο ί, 
ἀ16 5. Ὑγθ 188 ΠδΟΠροΓΔ 6 “ΘΘΘΥΠΏΔΠΗ. 

4061 σιγὰ 65 ἄθῃῃ ΒΟ ἔθ ΉΠ1 ἢ} ἡγ0}} βοῖῃ Βουθπάθῃ μΆθθη. 
16 ῆοτίο: ἡμὰ 816 Ζορθῃὴ 68 ΜΟΥ οἷῃ. ἄγριο Τδπᾶ αἷβ 
ἩρΥτθῃ Ζὰ ὈΟνΟΒηΘη,, βίδίς τὰ Βοβϑιῖζ δἷἰπθθ γι θαγθη ὅ'δαί-. 

σοΆ] 68 Αμάθγθῃ σὰ αἸθηθηί, ὈΠᾺ6η ἄἀθη δοβίθῃ ὑπαὶ τϑομίθῃ 

ΘΟΒ].85 465 Βογοάἀοίθιβομθη (ἀθβο οίβυγουϊοβ. 16 Μυιπιαββαῃρ, 
ἀογ ΗΔ] ΚΑΥΠΆΒΒΙΘΡ ὨΔθ6 16τη818 οἴη Εογίβοίζιμηρ ἀ 6886] ἢ Ὀ15 
ΖΓ Ζ6ι{ ἀ65 Ρϑὶοροῃῃθβίβοῆθη Κυϊθροβ ἤΟΤΆΡ, Οὐδ ὈΪ8Β Ζῃ 
Κιπηοπ᾿ 5 Το, οαδὺ δύῃ ΠὺΓ Ό1Β ΖῸΓ Ομ δοῦῦ δῖ ΕἸαγυτηθάοῃ 
δορίδης, ἰδὲ πιοδῦ ΠῸΓ Θ᾽ Π6 ἘΠΘΟΙΓΥΘΙΒΙΟΝΘ, 685. δὲ δἷῆβ ἄθιῃ [ἡ- 

Βαϊ. ἀον Ομ] ββοδριίοὶ, ἀθὺ παρα ἀθ8 ουκαβ, ἀν Νοείρυπρ 
απ Βοραρθυῃρ βοῖποθ {Πγ ὈοΥ8 ρ᾽ϑίοῃ βοὴ σι]ἀογβίγοιίθπαθ 
ΑΠΠΔἢΠ,6. 

2. 

θυ ἀδβ Ῥ ΘΥ τ τ μΔ] π|85 ἀο Ηδηβο  γἰ Γ{8π, ἰπ5θ68501- 
ἄθγο ἀθ5 Οοἄοχ Ὑἱπάοθοπθηβίβ, ἄθϑ ϑϑπογο ἰδππ8 ππα ἀθ8 

γαύοδππϑ (128). 

Κατα ἴῃ ΒοιγθΗ οἴπθβ δηάθύθη ϑΟΒυ βίθ ]ογβ ἀθθ ΑἸ θυ- 
ἰδυτηβ βομνδηκὶ ἀ88 {86} ἅδον ἀἷθα πδηἀβο τ 1608} 6 
ατυπαϊαρα 80 βθὴγ δἷβ Ὀ61] Ηθγοάοί. Εδδὺὶ 1646. περ Ηθγϑιβ- 
ΘΘΌΘΥ ὈΓΙΠρὶ ἈΪΟΡ οἷπθ Ὀθβοηάοσ Αμβιομΐ σὰ Μαγκίθ, θθΠ ΟΓ 

ΠΙΟΒῦ ρᾺΡ (16 ἀ168. 61 Ἡθιητῖοι ϑίθιῃ ἀογ ΕἾ]1 18.) ἴτὰ Τιδυΐο 
ἀ6ν Φδῆγθ ἀθύθῃ Ζυγοὶ, οἰ ἤδη 6. Βοῃηυγβίσϑοκβ ἹἀθυΒρΥ ΘΒ 46 
Ζὰ Ταρο [ὄγάουί. Ὑ θηη ἸΟἢ -ΒΙΘυ νο Νϑαθιῃ δυΐ ἀϊθθα ΕὟδρϑ 

ΘΙΏΡΘΗΘ, 80 φῬΘΒΟΒΙΘΙΐ Ἃ165 ΠΙΟΒΐ, τγ61} Ἰο ἢ 488 {ΠγΠ61}, ἀδ8 160} 
νΟΥ ῥδ]ὰ οἰπθηὴ ον ΠΣ απ ογί σοδαββοσί παρ (ΖΘ ΒΟ Γ. 

ἔ, δβίουυ. αυπιη., 1809, 5, 811, νει. 5, 824 .), ἰγρθῃᾶνθ 
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Ζὰ τη] οἸΓΘῚ τ ]Οἢ νϑυδηϊδδδί βθ6. [Ι͂οἷν ἢδ]θ πο ἢ μϑυΐθ νγ]16 
ΘΏΘΙΏΔΙΒ ἀδύδη ἴοβί, ἀ888 616 ἀυσοῖρ ἀθη δηογοδηθβ, ἄἀθη 

ὙΙΠαΟΒΟΉΘΗΒΙ8, ἀθη οάθχ ἀθβ Ιμόγθηζὸ 8118 ὑπὰ (νγ]6 ὙΊΓΣ 
Βοῦμο. ἀυγοῖ ίθιπ 5 ΜΙ ΘΙ ρθη ουίδγθη ἨΔ 065) δαοῖ ἀυγος 
ἄθῃ  αϊοδηυβ υπαὰ ΕΠΥὈ1π 88, ρ]οισνσίθ ἀυγοβ ΤΩΘΉΓΟΥΘ ΔΠΟΘΥΘ 
νοῦ ΑὈΙΟδύ ἀπὰ ίοίπ πδι δῆ ροιηϑοιίθ, ΔΌΘΓ ὈΙΒΒΘΓ πιο 
δοπϑῦον Ὀοαππύ ρονόσγάθηθ ΟὈα 1665 νογίγοίθηθ Ηδη βου θη- 
οἰδββθ ἀ16 ἰγϑυθῦο Βουγδῃγουῖη ἀ6Υ [76 ]θἔοσιαπρ ἰδὲ --- 416 
{ΘΌΘΙΘ ΙὩΒΟΪΘΥΏ, 818 816 τοί Ζϑβ γοιομον Γοκοὴ ἀπ ΒαΟΒ-' 

βία ΘΒ Ή]ον, σοῖς 468 τηθγ οἤθη ΕἸΠΟΥΏρΡ ΘΒ νοη ΟἸΟΒΒΘΙΏΘΗ 
ἴΏ ἄθῃ Τοχί πᾶ υπροϑομίοί ἀοὺ Ὀδκδηπίθῃ Κυύγσαμρϑθη ἴτὼ 
οὐβίθῃ Βαθμθ ἀοοἢ τὴ ἀτόββθη υὑπὰ δηζθη σοη ψ0111}1Κ ἀν] 1 Ομ ΘῈ 
ΕἸ να ὑπρ]θι ἢ γιοῦ ἰδὺ 8186 ἀἰθ ἀπάθσο ΒΆΤΩ]16. 6 γ- 
ἀυηκο]ύ παγὰ ἀἴδδοῦ δοινογμαὶ -- ΟΕΟἿΓ ὑσϑ] μοι 68. νογδυῆρ 
δσοπάρί, δυΐ α16 οἰδββίβομβ ὅ16116 ' 91 (νρὶ. ἃ. ἃ. Ο. Κ. 826, 
απα Οοροῖ ἴῃ  ασγδθ ἰθοομθβ, Ὁ. 419) ζὰ νϑυνγθίβθη --- ἀυγοὶ 
ἄδθῃ πιδίδπα, ἀδ88 16η6 δηᾶθγθ, ψόυῃθημ ἢ} ἀυγορ ἄἀθη Μο- 
ἄϊοουβ, ἀθη ΕἸογθη πη Οὐδ σὺ Ομ 6] ΥΒ ἢ ἰδῆ ἀπα ἀθη Ῥδββιο- 

ΠπΘῸΒ γαγίγθίθμο ΕΆΠ21}16 ἴῃ ψοὶίδαβ ἅ]ΘΥθ ἀπαὰ ἀδῆθῦ ΟΠ 
ΔΒ ΘΟ Β]Οβ η ἰσταπρθη ἔγθι σοι ΕἸΧΘΙΩΡ] ΔΓ ΨῸΓ ὑπ8 ἸΙορὶ; υπᾶ 

νγοιίουβ ναι ἀ6Γ 8180 ογζϑουρίε ἔδίβοῃβαε ΕἸηάσαοκ Ποο ἀστοὶ 
ϑηᾶογο ΤἬδίβδομθη, νὸπ ἄθμθη βορ θῖοΒ ἀϊθ Ηδάδ βοὶπ 80]}}, οὺ- 
ΒΘΌΪΘΝ νουρβίβυϊκί. Αὐῇ ἀϊεβα ΕὙδσθη ἰῃ ῃγθπ ν ] θη [Πτηΐδηρθ 
ΘἰηΖυρο θη ψουβαρθ Θ᾿ ΤῊΪΓ δὰ8 τπΘ γδομοη ατάπαάθη, πδυρί- 
ΒΆΘΠΠΟἢ ἄδγαμη, ψοῖ] Οομροὶ ΚύνγΖζιιοῃ 416 ϑίθιπ - ΑΙ Βο ἢ 6 

ΤἬΏΘβ6 νοῦ ἀοὺ ϑυρογίουδιί ἀογ Ηδηβομ πο ΐδββθ, α16 Ἰοἢ 
ξουτίδῃ 4ϊθ σνϑὶΐθ ποηπθη Μη11), π᾿ υπηΐδϑβοπάβίοσ ΥΥ οἶδ Ζὰ 

βεκάπιρἔδῃ ἀπίθυποιησμθη μᾶὲ ὑπὰ νοϊΐογο Εγόγίθγαηρθη ὕδ ον 
ἀΐθβθῃ αδρϑηβίδπα ἴῃ Αὐββιομί βι6}}0 (Μποιηοβ. Ν. ὃ. Χ, ρ. 400 
544.). Ομ ζοιιρ ἰδὺ Ἰοάοοι ἀδν Βο!]δπαϊβομο Καύλακον πὶ ΘΙ ΠῚ 
Τυτίβυμη νουίβ!] ]θη, ἄρῃ ἀϊθ ἀπνο]]κοιησηθπς Βοβοβδῆθημοιῦ ἀ68 

ϑιθιπ Βοβθη Αρρᾶγαίθβ ουζθουρίὶ μα ὑπαὶ ὑ ]ομ πα ἀπροβϑαπι Ζὰ 
θουομὔρθη ἸΘἢ το Ὀογυαΐθη ρίδαρο. Εν πθηηΐ ἄἀθῃ Ν᾽ δ δηυβ 
198 (ϑιοὶπβ ΗΒ) ἄθῃ τβϑβίδῃ υὑπᾶ ἀϊοβίθης ψογίγοίοι ἀθὺ νοὴ 
18τὼ ροίσανγία νοῦ ταἱρῦ Ρονογζαρίθθ Ηδπαβομν θη - ΕΔ Π11116 
(οράπηυτη οπιπίυτη οὐ δηααΐαβ οϑίθυῖβ. .. Θχθιηρ] π', ἃ. 8, Ο., 

1 Ἐϊηθῃ πϑᾶθη Βυπάοθρθηοββθη ἴῃ ἀΐθβϑια ϑίγοιϊ! υϑγαδρ ἴσο ΘΌΘη ποσοῦ ἴῃ 

οἷποῦ Οοτγγθοίαγ- Νοῖθ ζὰ Ὀορτγἄθβοπ: Μ. ὙΘῃγπιδηη, 46 πϑγοάοίοὶ οοαϊοὶβ 

τοτηδηὶ δαοίοτι ἰδῖθ (Η4116, θϑοθπιὺ. 1882). 
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Ρ. 405). Εν [οἱρί ΒΙΘΥθΘῚ ποῦ ΠῸΓ Ἃἀ6Γ δυβανοκ! ἤθη Β6- 
μδαρίαπρ' θη 5 (δηρϑἤιηγί ορθηά. ρΡ. 408), βομάθσῃ δὲ Ζιθῃ 
ϑΌοἢ δὰ8 465 1,οἰζίθγθῃ ΕΠ ηΖθ δηραΌθ ἀ 88] ηῖρο Ε'δοϊί, 6] ἢ 685 
ΒΟ. δὰβ Βπθῃ πὴ ΝΟ παρ κοῦ ουροῦθη τησβϑίθ. Α.1]61η 
886 Βομδυρίαπηρ ᾿ιϑὺ [4180 } πὰ ἀϊ1686 Απράθθη β1π4 
ἀπηνο] ]βίᾶπαϊρ. Ὑῆήδ8 ἀδ8 ΑἸ ἀον Ηδηαβοβυ, θαυ, ἀ16 

ίθιῃ ᾿βϑ ϑὺ ἀθὴ 14. Φδῃγβυπάογι Ζανγαϊδὶ (Ρ. Χ]), 80 86ὶ ζὰ- 
πϑομεῦ ὩῸΓ ΟΔΥΔῚ ΘΥΠηοΥΐ, 4888 616 δυρθηβο ΘΙ ἢ ἀπα 8η- 

οὐ Κηπίθυτηδββθη Ζὰ ἀθυβο θη ΕΔ111116 ρομόγιρα ΛΘ ΠοΥ Ηδπηά- 
ΒΟΥ σορ ἀθιηβοίροη δϑίθιη ρ]θ ἢ Έ8}}8 ἀθ 14. Κδηγμυπάοτχί 
ΖΌΡΘΒΡΥΌΘΒοΝ ψίτὰ (ρ. ΧΙΝ). ηδβ δον αἴθ Οἰΐθ ἀθ8 Οοάοχ 
ΠῚ 5616 ΒΑΠΡΌΓΑΠΙΠΡ ΠΉΘΡΒΔ]0 ΒΘΙΠΘΙ ΘΙΡΡ6 δηϊδηρί, 80. 

Πλ185 ἀοΥ ΓΘ. ἀ6. δίθι ποθ ἀὐδραῦθ αἀἴθβοῖθ6 δὺβ ΑὩΡΆΌΘΗ 
ΟΥΒΟΒΠΙΘΒΒΘη, ἄργοθη Μοίμβοάθ ιἰοἢ --- ἰτοΐζ τηθῖπθθ ἸοΘΒϑ θη 

νυμβοῆθβ, 7646 η ἀπρουθομβίθῃ οαθὺ δυο ἢ! Πὰν μορθη Αὐβάγαοκ 
Ζὰ ὙΘΙΙΠΘΙᾺΘῊ -- ΠΟ ἐς ΔΠ6ΔΘΓΒ 818 ΠΡΟ ΘΌΆΘΙ ΠΟ ΠΘΉΠΘΗ ΚΆΠΗ. 

ΕΒ ψιγὰ Ὡϑο} ἢ δὴ ρούδαθζὰ Ζϑῃ]οβθη ίθ] ] θη 8418 α16 
8]ο᾽ ῖρθ Φ6116 νοη γαγδηίθη σοηδημί, 416 516 ἢ νὔ]]ρ' ΙΔ ΠΒΟἢ 
δ ἢ ἢ ΠΟΙ δηΒ πη ΝΙΠαἀΟΡΟΠΘΠΒΙΒ (1 Ὀοιάθη Οὐθυ [ἢ 
ϑ'μθιῃ ἀθυβθ] 065) ὑπα ἔδβί βου ἢ δυοὶ ᾿ὰ δηάθγη Ν᾽ ουγοίο τη 
ἀδυβοίθθῃ ΟἸδββο νογσῆπάθη. [πα πιοηΐδ ΠᾺΡ ἱπαϊγθοὺ πὶχα Π]6- 
αἀαγοῖὶ ον [δ ]βομο ἘΠΠασΟΙΚ νῸὴ ΔΘΥ Δυββογογα θη 1] ἤθη ροτο- 
τὺ ἀοὺ νϑοδηῖβομθη Ηδηἀβομυ ογζουρί, ἄοσν Οονοὶ σὰ ἄθιη 
Αὐὐμβδρυαοι νου] θίθ, ,41186 ἀμάθγθη Ηδη βου 6πη΄ (ἃ. ἢ. βϑτητηί- 
6 Ἡδγοαοί-οα!οθθ δῦββου ϑίθιπ᾽Β Α, Β δ]5 ψουίγθίου ἀοὺ 

Θἰπθη ἀπα ἢ 48 Βοργϑβθηϊδης ἀν δηάθγῃ (18856) βθίθῃ σὑγοτ 
ἴῃ8 Εϑιθὺ σϑνογοη σὰ ογάθη, (ἃ. ἃ. Ο., ρ. 400); δοῃῃ ρδη2Ζ 
ὉΠΤΩ 6] 08, πἰομὲ ταθὴν ἀγοι Ὀ]ΟΒΒθΒ ΠΟ οῖρθη ἄρθρου 616 
δ] οιομαγάροη Τιοβαγίθῃ ἀοὺ νουνγαπαΐθη Ηδη ἀβο χα 6, ΒΟΠαΘΙΏ 
ἀυτοῖ οἷη δυβάν ΚΠ] 0068 οοίουϊ οὐο (το ]αα]ς ψιγὰ α16 Αὐδ- 

ΒΟ ]]ΘΒΒΙ ΟΠ] οἱὐ ̓ Θηοσ [ϑβαηρθη ρογϑάθζα νουβι ποσί  ΙΟἢ Βοἢ]δρ8 
ἔαβὶ δυΐβ (ἀουδίμθννο! οἷη ΒΙ]αιῦ ἀθν ϑίθιη βοθθη Αὐβρᾶρθ δυΐ 

( 280---251) υμᾶ τχουῖκα νοη [ΙΒ θη ΑΠΡΔΌΘη ἀ6Υ Ζνυγϑιίθῃ Ασί 
(ἄθπη 16ὴ6 ἀδὺ δυβίθῃ Καίβθρουϊθ δυΐχζϑῃμ!]θη 0116 η, ἤ1θ8886. 80 
ΖΊΘΤΏ] 16 ἢ 1646 φυγαὶ οὐοὺ αν γαγιδηΐθ Ὀοσι οι ρ6}) α16 ξ0]- 
ϑομάθῃ δι: Ζα "Π, 114, 4 Ὀοιμουκί δίθιη : κχαὶ ἡλίσχετο Ὑ 410 Κθ- 
ΠΆΘΟΙ: χαταλίσχετο ΒΚ, χατηλίσχετο οοἰοτ]. ἴῃ ΔΓ ἢπασί Β10 ἢ 

χαταλίσχετο Δα Οἢ 1 ίΔπογοίμδπυ8) ἀπα ΑπαοΡΟΠΘΠΒ18)} --- Ζα 
11ὅ, ὁ: ,καὶ ἀχθόμενον Ἀ!: καταχθόμενος 2, χαταχθέμενον ΟΘύθΓΥ]΄. 



14 ΘΟΏΡΟΣΖ. [152] 

ΒΒ 1ιϑβασΐ ψιγὰ ΘΌΘμΒΟ σὴ ΤΥ  ἀδγρθθοίθῃ! -- Ζιὰ 171,24: 

,τε ΗΖ: τδὲ Ῥ, δὲ το] ααϊ. Μι ΒΖ βμτηῦ δυο αἰθβυμδὶ ἣὲἡ 
, ψο  βίβηα!ρ ἄδογοιη. --- [ΙΟἢ βίοῃθ πϑὸὴῇ Ατὐρυμηθηίθη, στ ] ἢ 6 

Ἰγροπᾶνιθ σὰν ΕἸ δγαηρ' οὐοὺ ΕἸ ΒΟ] αραπρ' ἀ16 568 τηοηβίγὅβθῃ 
γουδγθηβ ἀ!θπθη Κὔηηθπ, απὰ 6 ρίδαθο ἀθῦθη Ζυγϑὶ Ζὰ οηί- 
ἄθοκθη. Επηπιδὶ αἰἰγθ ΗΘΥΡ δίθιη ὑῃ8 οὐ θη, αἀ888 δ. 78 
βϑδεὶ (Ργδϑῖ, ρ. ΧΙ) ἄθῃ 1,6βοὺ ἀδγϑδαῦ νουρογοϊίοὶ μᾶῦ6, ἀϊθ 
γαγιδηΐθη ἀοὺ βου Ώρ ΓΘ ΗδηβοΒγ θη (6. 16 η6γ, α16 δ. 88 
ΒΟ] 86 δ: 6 0) ΠΥ ροθρθῃί ὁ} ἀπα δυβὨ}} ἔβυγθῖδα οὐ πη Ζὰ 
ἤπάθηῃ. ἴ7π8 δυβοβοιηΐ βοίομ᾿ οἷη ογρδηὴρ ἀθογμδαρί 418 υπϑίδί- 
μαῖι, ἄἀθῆπ ΜΘ] προ νΟὴ 80 Βρογϑαἰβοθου Ατί, 4888 516 ὯΠΕῈ 

ΚοΙμοτϊοι ΠΌΠΟΙ 1 α16 ,(1π4οἶθ8' οἷμοῦ Ηδηαβο γἕῖ οὐ πθη, 
Βα ΒΟΒΙ ΉΤΟ 818 πυὐΖίοβ; Εἰ. Α. ΥοΙ 8. Υογέ νοῦ ἄδθῃ ,βυγάδ 

ΟΥ̓ϑΟ]α ηἶδὶ σοηβίδηϊου. σΟὨΒΌ] ΘΠ 5. ἀδγέ πΟὨ] ποῦ πο 418 
νογϑ] οί ροϊίθη. Ποοῖ τηϑηὴ ἄθηκο ἀδγίθου, τὶ86 δὴ ψ0]16:] 
Θἴη6 [μοβϑαγΐ πιοδί ουγβμηθη ὑπ ἴἢγὸ Εἰχιβίθης θα ρθη 18 [Θά θη- 
[4118 χνοίουϊοι; ἀδβ Ἰοἰζίοσα {μὰΐ Ἰθάοοῃ ὑη86 ἨδγδαβρθΌΘΓ 
ἀυγοΒ βθῖῃ ,οθίθυ!" πὰ (γΘ] 1 ]., υπα ὁ ουζοαρὺ ἀδαθγοι δἰ ἤθη 

ΟΠ ῖη, ἀ6Γ νορ ἀ6Υ ὙΥΔΒΥ μος 80 νγοῖν 418 Ἰσροῃά τηδρ!οἢ δΌ- 
Ἰορί, Ζυνοιΐθηβ 6 οοἢ τηδρ' ΗΘΙΥ ἴθι ὑῃ8 ν]θ]] 6! ομΐ οὐ] ἄθσῃ, 

ἀδ85 ΘΓ ππΐορ ΕΗ πΙομΐ ΠΟΙ Ὁ]08 416 οἷῃθ Ηδῃαβοβυ, Βοῃ- 

ἄθγπ τ που δῦ ἄἀθη ΔΏρΡΘΌΠ ΘΠ Οὐοτγθοῖοσ νογβδίθῃθ, ἀδγ 
ΠΒΟὮ βοῖπον Νϑίπαηρ ἴῃ ἄθιι ϑίδιηπηοοᾶθχ 8 η6 ν᾽ βϑῆζθῃ (8886 
σονγαϊ θοῦ 06. Εὐνγδβ Πουαυῖροβ βομοιηῦ τϑηϊρβίθηβ δ Ζυγοὶ 

ϑ ΘΠ 6. ΒΘ 6. ουσθάθ μουνοσζαρθδθη (ρ. ΧΧΥ ΠῚΠ: κμπᾶπὶ ργδϑίου 
οοΥγϑοίουθιῃ οχυν ΔἰΓοΥ αὐτά δη), αἀθτὴ α160 Β΄, ἀ68ρ]θ ἤθη 
ῳ. ΧΧΥΠΙ: (οο νϑῦὸ ἀπθίαμπι δαιηοάστη, 80 ϑοάθπι 11ὁ αὰϊ 

οοατοχιῦ, ααθὰ ἢ ΔΡ΄ 6110, οδὔἴδιι ἀδουγίδιοηθιῃ οοθρίδπι δῇ 
Δ δἷῖο δ΄ίᾳιαο ογθάδιημβέ. δ ]}16 π]ν τὴ ἀἸθβοὺ ΕΥ̓ ΚΙΆγαπρ' 468 
βοπδί πον ΚΓ ΠΟ 6 ἢ. βοῖηθ Μοιπαηρ ρα γοῖθη ΠΔΌΘη, 80 Ὀδαδγ 

65 Καὺπὶ ΜΊΘαΘ ἀθὺ δυβασν ΚΠ ἤθη Βοιμθγκυηρ, ἄδθβ δῇ 

ἀ1θθθ8 νου ίδμγθη οἱη νὔ]]ρ αῃΖυ βδιροθ ἰδ. θη πο 61 

'πᾶάοχ οοαϊουμλ (ρ. ΩΧΧΥἑΤῚ Ῥοάσδαϊζοι ἀἴ6 ὅ᾽ρθ Β 80 ν]θὶ 415 
αϊϊοαπυδ: υὑπᾶ ίθββθ δβ ηἱοδί πῖθ δρβίομ  ο ἢ. Ὑογπίντυμρ 

Β οη πα ἔουρῆδηζθη, σθὴη τῆδὴ ἄθῃ ὑπρϑυγαγηίθη [μΘΒΘΓ 
ἀυτοῖ ἄθῃ ἀορροὶβιπηῖρθη Οθρυδιοῃ οἰμθβ ἀμ ἀθββοθθη Αὐθ- 

1 6410} 685 8ὴ Εδυμπι Ζὰ βρᾶγύϑῃ, 50 Ψ8Γ 685 ἀοοῦ πίομί 411Ζὰ βου θτῖρ, ἀϊθ 1,68- 

αγίθῃ, 6 1086 4116 οὔθυ ἀϊθ πιο βίθῃ δ θογ ἔθη ἄθγβϑ θη ΕΔ πλ1116 ρΘπηθ 1 η- 

βϑτῃ ἀδγηϊθίθη, ἀπγοι ϑῖηθ Ὀθβοημᾶθγο ϑ᾽ρ16 418 8010} ΚΘ ΟὮ σὰ πιϑοίιθη. 



[158] Ηοτγοδοίοίβομο ϑιυάϊθῃ 1. 15 

ἀγυοκβ (ἀμ πῃ ΡᾺΓ 6'η68 Ζυῦῃ Βοηυΐϊα ἀν ΟΥΘησηρ᾽ οΥ- 
ΒΟΏΠΘΠΘΩ ΖΘ Ομ 6 η8}) ΙΠΚΆγΠοἢ το γί ὁ [πὰ ἵδυπον: βοΐ 

ΥΔΏΏ ΟῚ] ἀθπη ἀοΥ ΚΥΙΊΒΟΠ6 Αρρᾶγαὶ 818 οἷπθ δίαιίθ, δὴ (6Γ 
τάδ ὁοηδβίγα ονθη ΟΘΌΙ]ΔΘη φ]θιο ἸΘΠΘ61ὴ ψΘΡτ ΘΙ ΠΟ ΒΘη ΟὐΥ- 
ΤΘΟΙΟΥ ἀπά Ββϑίπθῃ τα ΔΑΒ Θἤ θη [,οἰβίαηροη Αὐΐηδητηθ ρο- 
ἈΠ γοη ἀαγί, δηδίδις ἄθτῃ ΓΘ θοὺ ἄθῃ ορ͵]θοῦνοη ΤἼδίθοβίδπα ἰγϑα, 
πδοκί ὑπα βοβδαῦῖ νοῦ Αὐυρϑη ζΖὰ βίβ ]θὴ ὁ δὸ σϑυτηδρ' Οἢ ἀθπη 
ἰτοίζ τϑα]ομβίθη Βοιηΐϊθηθ Κοὶπθ ἰγσροηαὰ βοῃμδ!ηρα Πϑομί- 
ἔοσιρσοιηρ ἔν δὴ  οΥΒγθη δαβῆ παρ Ζὰ τηδοῆθη, ὙγΘ]Οἢ6Β ἴῃ ἀΘΥ 
ῬΒΙ]ΟΙορΊβομϑη Του" ἜΌΘη80 νουϑηζοὶὺ ἀδβίθηί, 16 65 ΗΘΥΤΗ 
θη οἰρϑη αὐ] Οἢ 180. Ηδί ἀοο0 ἢ} οἴπθ ρϑδὴΖ ρ᾽ θ᾽ ομαγί ρα Ῥγσο- 
ΟΘααΣ βοβοη νου δηρβὶ (68 ρα} αἴθ ζυγοιίθ Αὐδρθ ἀθῪ ΘοΙητηθη- 
γίθη Ηοσοαοί- Αὐβραθ 6) ρσεττ ΑὈΙοδὶ ὈΙἴθγο ΚΊαρθη ϑηι]οοκί. 

16 ζὰ ουνναυίοπάθῃ ΕΌΪΡΘΙ βηα πιοδὺ δαβροΌ ]ΘΌθη. ΗΘΙΤ 
Οὐμού νοῦ ΑἸ]θὴ --- ἴῃ ἄθββθη Αὐοιίβρουομπῃθιίθη 65. Πθρί, 
Ιηθιϑ πὰΡ οἷηθ Αὐϑρᾶθθ ο'η68 Αὐΐοσβ Ζζὺῃγ Ηδῃπα ζὰ Πθδτηθη 
--᾿ δὲ ἀστοι ϑύθί π᾿ Β ἀπζυϊβηριοῦθ ΑἸραῦθη ροιδυβοδὺ σνογάθῃ. 
σοί ὕὑ{86}} ἅρονυ ἄθῃ οί ᾿θπον νδυ δ ΒΟ θη ΗδΗἀΒο τ 
Θῃ Ρἢχί τα μη 6465 δ᾽ οθθγθη Εὐπαϑημοπίθθ. 16 ΕὟΡ πϑοῇ 
ἀθν Πρ ΒΒΘΙαπρ νορ ΕΠ ἸΠΉΘΥΒΔΙ0 Βθῖποῦ ἼΡΡΘ ὈὈοάδγῇ ΘἸΠΟΥ 
πΘῦΘη γῦγίογαμρ. ὙΥῚΓ ουνγϑιίθση ἀ1 ΘΒ 106 σὰ ἀ6Γ ΕὟδρο πδοὴ 

ἄοὰ ὙΥ̓ου νου ΒΆ ]ΠΠῚΞΒ, 1π σϑοῆοα ὃ, Ν' υπα ΒΗ Ζὰ ΘΙ ΔΠΑΘΡ 

βίθ θη, Ἰπάθχῃ 17 νο ἄθῃ ἀδτίροη Ν᾽ γίγοίοσῃ ἀθγβϑί θη ΟἾδ 886, 

ἌΡΘΟΥ ΘΙ] Π6 ἀπ 1646 Βίομοσο Καπαθ ζ6}}}0, ποίμρθαγαπρθῃ 80- 
ΒΘΗΘΕ τη Β86, ἀΔΥ ΠΟΥ ΘΙ 66 δ σοὴ ἀθπιὶ βοροηδηηίθῃ οαοχ 

Μυγοῖί!, ὑγϑ μον πὸ ΑὈΙΟΒ 5 ΜΙ ΒΟ υπρ ἀπά Εἰ ΔΒοΙτΆ116 (ἃ. ἃ. Ο., 
Ρ. 86---8ὃ61) ἀο΄ νοιίδαβ ἃ] οί ρυββιπρ αἴθ θβο ] ομίθα 
1δί. ΑἸ]οῖπ δυο ᾿πη 810 ἀἴθβοὺ Ὁπνθυτηθι ἤθη Βοβοβγϑη- 
Κυηρ αἀὐτγει αἴ16 {{πἰϑυβαομαπρ, 416 ὙΓ ταῦ Δ|16 ἢν Ἰἰτροηᾶ 

ΘΥΥ ΘΙ Ὠάγθη Κύγσο Πἰγοη σ ]6η, οἷπα δὰν ἀ16 Ἠδαυρίγαροη 
ἀοὺ Βογοαοίθιβομβθῃ ΤΟχί κυ Κ Κοίπμθβυσαρδ ΘΥρΡΘΌΠΊΒΒ]0586. Β6]η. 

0)᾽᾽6ῈῪΣ αὔθ οἷποῦ Ηδμπάβομυνθ Ὀοαθαϊοί ζυγθίουϊθὶ : [ὮΓΘ 
Ροϊδίνο ΕΘ Ε]Θυ]οβρ κοι πα ἀ16 τοϊδῖνο Ναινοίαί σάν ΑὈβι ἢ ἰ8- 
ἰοβίρκοιΐ ἄδὺ 1'ἢΣ δημδξθπαθη ΒΕ Ώ]ου. [ἢ δγβίθγοιῃ Βοίσδομία 
σι 68. Ζσυπδομδί θη ΒᾺΠῸ ἴθβΒ Αὐὑρ Ζὰ ἔδβϑθη, ἴῃ ψγθ] ἤθη 

1 Δοῖμάο νϑῦὸ οὐΐϊδπι δίθιπῖὰπη ππραυὶ ραίοί, ἴῃ δἀὐποίδιίϊοηθ οὐ οα ἢδυάᾶ 

ΓΆΤῸ Βου δοπΐθηῃ ,,616 Ἡδη βου θη ΔπβΒοὺ Τ΄ 6 [80 1688 α16 ἀδη)8}8 Ὀθνου- 

ζυαρίο Ηδηδβοῦγ), ἰὰ αὐοᾶ ἔογο υἱνὶ8 βοίαπι αἴᾳθ σοπιπιθης οἰ ατη Θδί" 

(06 ἐοάϊουπι Ἡοτγοάοίϊ! 46 δίᾳιθ δυοίογ ἰδίθ, ρ. 6). 



106 ΘοπροΥ . [154] 

Οονοὲ ρβϑὴζ δυβαγοηο ἢ γὸπ ἀθῃ (δηίᾳυδο οἱ νσοῦᾶθ ἰθοοηθΒ 
δῸ Ηδγοαοί! τῆι ρῥγοΐθοίδϑ' βρυϊομί, τ ομθ ,1π 8010 δ΄ δίέίζοδῃο 
οοα!ϊοο' ουμδ] θη βοίθη (ρ. 409). 1ὶὼὰ ἄθῖὰ ογβίθῃ ἄθγβθ θη 
ΑΥ, 8, νον 68. τρί δάμ οι ΠΙ, 1 ΒοΙββί) δύ ἀδν Βο 8 η ἀ1Β6 88 
ΚΥΠΚΟΥ βοὶδὶ νοῃ. ἀθὴ γογνυχί ἀον ΕἸ ΟΡ οι ᾿ πιομὶ ἔτ6]- 
ΖΌΒΡΥΘΟΒ ΘΗ; ἀθηῃ ΠΙΘΥ Βαίΐα ίθι ἢ, Β᾽ ΒΘ ] Οἢ τ Ομ Πρ, ΔηρΘρΘΌΘΠ, 
ἄδ88 ἀϊθ --- νοῦ ἴῃπη ΘΙ ΠΟ ἢ ΘΥυβίδυ ον ἿΝ 686 νουβοβιηδίο, 
ΔΌΘΡ βοθοῃ νόοὴ Οἰδιβίοτα, Βδθ ον ἃ. 8. νγγ. δι ρϑθῃοϊωσηθηθ ἀπά 
ηἠδίδν! 0 ἢ} 4116] γα --- δοδγθιθυαηρ ἐπετράφη (Βίδίί ἐτράφη) 

ΒΙ0 'ἴπὼ αϊοδπυβ (πᾶ, ψ|6 Οδιβέογα, ἰϑῃσί, ἴπὶ Θιδῃογο ΠἸΔΠ 88, 
ἀοβριθιοθη, ψγὶ6 16} δὰ Αὐΐορβιθ νϑυβι μου Καπη, διοῃ [1 
ὙΙΠαΟΡΟΠΘΗΒΙΒ) ΠᾺΡ ἴῃ ᾿ΘΙΟΒίου ΕΠ βίθ ὰπρ' (818 ἐπεστράφη) οἵ- 
μαϊίθη μαί. Ηἴον ἰδβί 4180 ἀοὺ ψαϊίϊοαδπιυβ πιθοῦ ΠῸΣΓ ποδί ἀοΥ 
δἰηζίρο, Βομάθσῃ ἀρογμδαρὺ ἰκοῖπ ΒΟ ὮΓΟΡ ἀ68 σβρυ ρ] θη} 

τὴ χυγοϊΐθῃ ΕᾺ]16: ΝΙ, 128, τὸ 416 συΐθ, Ὀδγοὶΐβ νσὸὴ ΟΠ ΒΟΥ 
υπα Κυΐρου ἴῃ ἀθη Τοχί ροβοίσίο [,ϑβϑγί συνεστοῖ ἄθτη ῬΔΒΒΙΟΠΘΕΒ 
(ϑίθιμβΒ Β) δῃίμουηηθη ΜὙᾺΓ (1π νγθ ομθη ἀἸΘΒ6 106. πϑο ἢ} ἀ68 
Οδμδπηίθῃ ἄπρᾶρθα Ἰθάοοθ. ὩΣ σὺ ΖΘ Ηδπα υὑπά πιΙοβΐ 
οἴη ἀ]6 168 ΤΥ θαηρ Ζὰ συνετοῖ νοΥ ΗΠ 10} 561} 50]]), ἰδί, στ ῖ8 
1 ΊΘΘΥ νου ἄγροη Κδῆη, ὩΘΌθη ἄθη δ᾽ δίϊοδηυβ ρ] 6 ΟΠ [8}}8 
ἄογῦ ΨΙΒαΟΡΟΠΘηΒ18 Ζθοιρο ἀ6ν ϑοβίθῃ [76 θυ] ϑέοσαηρ. --- 1)16 
ἀγα ΤπβίδῃΖ οὐ ΝΠ, 21, νγὸ ΘΌθη 8118 ποῦ ΠῸΥ ΟΡ ΌΤΩΘ ΓΟΙΏΘΠΙΒ 
ΠΌΘΟΥ οι χαί οὐ εἰ οἵ προσ ἴῃ προσγενόμεναιί, ΒΟηΠἀΘΥῺ δ᾽ 
απ Ζυ ΤῊ] δύο δηάογο Ηδηαβοβυ θη ἴῃ ἀΙθβθ ΑἸ8]88- 
ΒΌΠΡΘη (ρ]Θισινσιο ἴῃ ἀθγ ΓΘ] υ μδθη Εγβοίζαμρ' σοι αἱ ἀυγοὶ οὐ) 
τγῖὺ ἀοιΒ6  θ θη ἀθογο δ πησηθη. [πᾶ 1πὰ ἀον Τὺ ἰδέ ἀ16 ἴθ] --- 
1 δυΐ 416 σόοῃ Οομοί τὐ Βθοβὲ νογρϑβοβίαρθοηθ ΤΙΊΡαΠρ νῸη 
οὐχ, ΨΟΥΙ ἄξιαι ---- οΟΏδΔα 80, ὙὙ6 ΘΓ 516 ΒΟΏΓΘΙΌΘΩ γ71}}1, ὈΘΓοὶΒ Ὀ6] 

ΒΟΚΚΟΥ Ζὰ ἰδθβθὴ, ἃἋ6Γ σοῦ Ἰθηθη) δίϊοδηυβ ΠΙΘΙΊ418Β οἰνγδδ 

᾿ ἙΠποΥ {ΠΘΡΟγϑ ὰπρ' δῦ ΒΟ ἢ γγ 0 }] Οοροί δο ἀοτί βομ]αϊρ σοιηδοῆΐ, γγῸὸ 

οΥ ΒΒ (παπᾶ ΑΓΚὶ 8) υΐοκο πὰ ὟΊ, 1056 ἀπτγοῦ ἄθῃ  ου] δὲ οἱ μθβ Β] αἰίθβ (απ τῃ 

[ο] τη ροσἹ10) ἴῃ ἰδιητησοᾶθχ ουκ]ἕγθη ψ}}}}. Ὀδηη τα βδίθῃ 1, 77.--- 9, 

ψὸῸ 416 ἀτοὶ Ηδῃβο τί θη ρ] Θ᾽ ΟΠ Ή8118 οἰ πθ ρϑιηθι ϑδηηθ, πη χυνᾶῦ ρθη δὰ 

ἀορρϑὶὺ 80 φΊοΟββο 1 ὔοϊκο δαυΐβνϑίβθῃ (8]---8.2 ΖΘ᾽]Θη 6 γ ἴθι ΒοΘ ἢ 

Αὐβράθθ ἤϑρθῃ 1δ---16 ἴῃ ογβίθῃ ΕἍ11), φυνοὶ ΒΙ  ου νϑυϊοσθη ρορδηρΘῺ 

δοίη. Ὁρίοϑίο ὙνδΒυβο οἰ] ΙΟΠΟΥ ἰδὲ 68, ἀδδβ ἀϊθ ΥἹ, 106 ΓΘμ]θπάθῃ 

40 ΖΘΙ]θῃ (σα 1---18 Βυομδίδρθη, πῖθ Οομνοὺ σδὴΖ στἱομίρ᾽ θυ 6}} Π41) 

Θἷηθ ϑοϊίο ππὰ αἰ601, 71-- 79 νϑυ]οσϑηθῃ 80 ΖΘΊ]Θα οἷῃ Β]αἰδ, ποὺ τνδγ- 

ΒΟ ΘΙ] ΟΠΘΥ, ἄδ88 ἀϊθ ϑγβίογθῃ οἷηθ, ἀϊθ ᾿ϑἰχζίθγθῃ συγϑὶ ΟΟἸυτηηθη (οὐ 6 Γ 

οἷπθ 5'6116) δυβρθιιδοιύ ΒδΌΘΠῃ. 



[155] Ηοτοδοέοίβοιο ϑιιάϊοα 1. 171 

ΨΘΙΒΟΙΏΤΏΘη δία: αὗται αἱ πᾶσαι οὐδ᾽ ἕτεραι πρὸς ταύτῃσι γενόμεναι 
στρατηλασίαι μιῆς τῆσδε οὐχ ἄξιαι. --- ἘΠΠΑ]ΠΙΟΉ, νἱοτίθηβ, ἴῃ ἀθχὴ 

δεαίζο (ΙΧ, 59): οἱ Πέρσαι ἀφειδέως ἐφόνευον, [οὐ] φειδόμενοι οὔτε 
ὑποζυγίου οὐδενὸς οὔτε ανθρώπου Κοπηΐθ Ἰη8ὴ 4885 ἀθουβο βίο οὐ 

Ἰδηρδὺ Ὥϑοὴ ,δ᾽ὲ ἃ]... (8ο Οδϊβίοσα, ἀδθβρίϑιονθη ἔθ] 68 ἴῃ Υ) 
ρθη, υπὰ ρα Ὀοάυγϊο διοι ον πἰομύ ἀθθ πϑαθη 1 1ομΐθβ, 488 
ΘΗΡΘΌΠΟΗ νοι Ὑ αἰοδμαβ δυβρορϑηροι ἰδέ. (ΘΒ ἀρϑσ μιδΐί 
Οομροὶ ἀδ8 ψοσγαϊοπεί, αἀ1θθθ Βοββούαηρ, 416 δι ἰοἢ νὸν {8}γ- 
ΖΘΒίθη ἴἢ τΘ θη ΗΔΗΘΘΧΘΙΏΡΙΔΙ δηροθιηοῦκί ᾿δίίΐθ, σζαργεὶ 
ϑΒΟΟΒΡΙΟΟὮ ἢ πὰ 418 Ζνν6161105 ΤΟ Πρ; ΟΥ̓ ΘΒθη Ζὰ ΒΔθ6Π.) 

Ιη Βοίγϑε 81} ἀδὺ δάθυθῃ βὸ ἀθοσϑαβ Ζϑ Β]γ σἤθη Κ᾽ αυδπίθῃ, 

ἀϊὸ Οοδνοὺ ζιγᾶῦ κοι ποϑυνορθ ἱπβροβδιηηΐ ΒΗ 4116} ὈΘιμββί, 
ΨΟΠ ἀθῆθῃ ΟΥΓ ΔΌΘΙ ἀΟΟΒ ΔΠΠΘΏΙΠΘΗ Ιη188, 888 Θ'Π ΘΎΟΒΒΟΥ 

ΤῊΘΙ] πὺν αἴθ Ηδπαβομ  Εἕ οἰρθη 861, ἀ8 1 βοῃβὺ βϑὶῃ {Ππ|Π 61] 
(οράμηυβ οἵμπίυσαη οὲ 146 πὶ ρϑββίπηι8 ἰθϑίϊδί οίο. 404 -“-- 405) 
ὕϑῃη2 υὑπὰ ΚΆΓ ἰῃ ἀον 1 βομννοθθη πὔγαορ, --- ἴῃ ΕΗ οι οί 
81} αἀἴοβοῦ [,ϑβαγίθη, 1, ἄοκοη, Ζυβἅϊσο ἃ. 5. γγσ. Κὔπηθῃ Ψ1Γ 015 
νοὶ ΚύγΖΟΙ ἵδββθῃ. 16 βΒ]ηα, γοὴ δἷἢ ῥ88 πἰομἰββδροπάθῃ 

ΒΘ βία θη ἔθ] τ (ννῖθ ἐξεμένετο, μέλενα ΟὐΘΥ προσπτέειν) ἀπά 
ΨῸΠ ΤΘἤγοσθῃ ἀυγοὶ Ηοτχηοϊοίοἰθαΐοη οηὐϊδίδβαθηθη 1,1 κοι 80- 
Θθβθῦθη, ἀυγχοῦνγορβ ΒΗ ταῖς ΝΥ, οὐον ἀοοῖ πῖΐ θίηθπλ νῸπ ὈΘΙάΘἢ 
Οὐογ: δύο ἢ ταῦ δηάθγοη Ηδηα βου θη ροιλθη. {πα ΟὈρ]θί ἢ 
ἀϊθβθ ποδί νοὸρ ὑῃ8 ρονβ] θη ΘΠ ΘΒΡΙΌΟΡθΘη ροπάροη ἀϊγθη, 
Β0 Μ011 Ι60ἢ ἀοοὶ ποοῦ αἀ1θ ΕΚΙάγυηρ ὈοΙ ρθη, ἀ8488 Εὰ ΘΙ ΠΘΒ 
ὙΊΒΒΘπΒ ἀρογβαυρί Κοῖημθ ΠΘΠΏΘΗΒΥΘΥ 6, [11 σαΐθῃ ΟΟΘΙ [ΤῺ 
ΒΟΒΙ τ θη ΟΙΏΠΘ ΟἸΑΥΔΚἰΘΥΙΒ ΒΟΉ η Ν Αϑηΐθη ἀδυθιθίοί, α16. 1ῃ τὴ 

8161} οἰροηυ τα] ον βἰπά. Βοβίθῦ πῃ ΚοΙηου οὶ [16 στο θηαθ 
γουβοβιθαάθημοὶς Φυβομθη ἄθὰ Βαοργββοηϊδηίθη ἀ1θβοῦ Ηδπά- 
Βο τ θη- τ] ΟἿ 68. ρ]ϑιοἢ ν]θ], σ ]ομθη ΡΤΌΒΒθη ἀ6Γ- 
Β6]ΌΘη πιϑη -- [4118 τῖν πιομΐ 4116 ρ᾽ ϑομτηδβδῖρ; βου οι ρθη 
Ὑ0]]6 οὔον Κὔππθη --- Ζὰ ᾿Βγθῖη {ΥΡίβοβθη δ ογίγοίου. ουμϑού ὃ 
608 δηϊνογίθ: ΟδὴΖ υὑπᾶ μὰν μοί: 65. ὙὙᾺΓ σ᾽ 6 ἢν οἷη ΠᾺΡ 
ἄθῃ Βογίβομυι ἀον Ηοχοάοὶ Εαὶκ ρογαάσδζσα νου ϑπρ ΒΒ 116 Ὁ 
υμχμβίδηα, ἀδ88 ἀδθὺ δὰ ἐγ μοϑίθῃ μα 18 νὸν Κυγζθπὶ 8161} 

1 Βοιδαῆρ Ὀοπιουκί, ἴῃ ἄθπὶ δηδ]ορθη ΕᾺ]} ΡΨ, 28: ἡμίονοι δὲ οὐδὲ ὄνοι [οὐχ] 
ἀνέχονται ἀρχήν, τᾶν ἀ88 οὖχ, ἩΘΙΟΝΘΒ ϑίθίπ νιθάθσ ἴῃ ἄθῃ Τοχὶ ροβϑίσζί 

δὶ υπᾶ Οοθοί τἱϊΐ νο]]βίθπι θολμέ νοὸπ Νϑαθπιὶ {ΠρΘη Μ01}}, Ὀϑγϑὶΐβ ἴμ ἀθὺ 

ΑἸ πα (Οαἰδέογα πϑππί 68 ἀϊθ α]ρα- 6887) απὰ ἀθβρ]θίσμθη το ΒΟΚΚΟΥ 

Ὀοβοι τρί νογάθῃ. 



18 ΟοπΡΘΓΖ. [166] 

δθηδα. Ῥακδηπίο Βοργϑβοπίδηϊ ἀ1θβοὺ (Ἴδβθα ΘΙΠΘΥ ἸΠΓΘΡ ΒΟΒ]ΘΟΠ- 
ἰοϑίθῃ, ΘΠ πος ΡᾺΡ Ἰ᾿Γ δΒοΒ]θοβίθβίοσ ΑὈ]ΘΡΟΡ ἰδὲ --- ἀδΥ 
ΘΔΠΟΤΟΙΠΔΠπ8, οἷηθ ΗδηἀβοΒυ, νγϑίοθθ μὰ οἱ ἀϊ6 ὥὄρυγοῃ 
οἷον ΠΙΚΡ τοιρὶ, ἀϊ6 δηάθγσθῃη ΟἸθάθσῃ ἄἀθββορθη ὍΟε- 
ΒΟ Θομίθβ ἔγοιηα σοῦ] ]θθθη ἰδὲ ὑπαὶ τ]ὰ ποδί ἀον ΕΔΙ1]16 
818 ΒΟΙΟμ6ν πα ἴθγοπὶ ἰδιητηνδίοσ σὰν 1,δϑὲ Δ}, 6. ϑοΒγθῖθου 
ἀϊθβθβ Οὐάθχ οὐϑὺ βϑῖῃϑὺ ἀπη6 ] Άγθη ουαρα ---- ἀπα ἀδιη 

ΘΠΔΘΗ ὙΓ ἈΠΡ Ζυχῃ Ζινοιΐθη ΤῊΘ1]6 ἀηβογοῦ Βοισδομίπηρ --- 

μί πιομύ β6]θῃ ζυ Πρ οπίθίδηθπα ΤΓὔοκοη δυβροῖ}} ΟὝΘΥ 
νου] οιδίοσι, ΟἸοββοὴθ ἀμα ἀ848 ΟἸ]οββιχίθ τὲ οἰ ΠΟΘ σνοὺ- 

ΒΟΒΙΏΟΪΖοθ, Τοχίθββοβδαθῃ ἀδουίπομςΐ ὑπ ἀδάυτορθ ὈῚΒ 1Ὼ8 

Ὀπρθμθαθυ οηθ νουργδβδβοσί ---- ΚΌΓΖ, οΥ δῦ ἸΏ ΘὮΡ 818 οἰησηδὶ ἄθῃ 
Ρίδλα νουβομα τοι, ἀον Ζὰν {Πτροϑβϑίϑ]ς 498 Τοχίθβ συγ οι γθη 
Κομππίθ. [πὸ ραρθηΐδογ βιπα ἀοὺ ΙΠαΟΡΟΏΘΩ818 υπα Ν᾽ αἰλόδηιβ 
αἴθ πῃρίθι οι πϑῦρθγοη ὑπα παίνοσθη Βθυδῆγον ἀον [Π6 6. θθγαηρ, 
ὑπ δίοίθ μαΐ βίο ἄυγοῖ αἀἷ6 ΜΙΙΒΘΙΪαπρ' ἀν 1,μοβασίθη ἀ68 
δυβίθυθῃ ΘΌΘΩΒΟ ΒΘ ἢν δἱη  ϑγαϊδϑηβῦ ΘΥΟσ ΘΠ, ὙὙ16 ΟΥ̓ {(γΘ ΠῈΡΊΘΙ ΟΕ 

1 ΘΗ ΒοΒ ἀρ δΓοΡ ὟΝ ο186, ἀἃ ΟΥ -ϑἰητηδὶ ἄρον 416 Βοαδθαίπηρ, ἀ6 Γ᾽ 

σϑηΖοη ΟἾδδβθ οἷπθ ἔδίβοῆθ Απβιομὲ ρουσομηθη ᾿δί(6) ἀδυπ ρθ- 

680 παῖ, ἀδββ δὺὺ βίο τοῦ ἀθὺ ἀπρ]δαθ 0} ἀπΖυ δηρ!οηθα (0]- 
ἰαοῃ 468 ὙΥΊΘπον Οοαοχ ζυΐθάθη ρϑὉ, πο α οἱη {ΠηὈΘΚδηηΐοΡῦ 
ΨΟΙ ΤῊΘΕΓ 818 δίποιῃ Φδῃτῃυηαονὶ ἂν ὙΥ̓ ΘΒβ  ηρ δηροίοσπρι Βαὶ. 
(νρ!]. δοβυγοιρηδιβουβ Αὐδρᾶθο 1, 2, ΧΠῚ. πὰ ἔταρϑῃ ν]γῦ 

Θῃα ΠΟ πδῸὴ} ἀθι ὙΥΟΥ νου ΒΕ] ΠΙΒΒ σοὴ ΚΪ σὰ Ἦν, 80 τηῦσϑα (16 

Απίννοτί 4180 ἰδαΐθῃ: Ν᾽ ἰδί ἀδὺ παῖνϑγα υπα ἀπ ϑίδηρθηθυο, ταὶ [ἢ] 
ἀθγ νϑυ ββδσῃοσα πα που ν ]θτα ἀον Ὀοάθη Ζουρθη. ΑἸ]6 

ἀϊοβ Βομδαρίσηρθη συ ]6ὴ ἩἹΓ ΠυπΙ ΘΓ ἀυγοῦ οἷμο ΘΙΠ6 νη 
ΠΙΟΒῚ βου! ΖΒΓ σθαι, 818 Ζαρ θιοἢ ὑυρίβομοη ἀπὰ ἀυγοὶ 
ΒΙ0 ἢ βϑ υβύ δἰ ἰθαοβίθπαθη Βοίθρθη σὰ ουμϑγίθη ΒΌΘμΘΩ: 

1. ὙΥΠΚάνΠομΘ Ὑουβοβιηθίζαηρ οἰπθ ΟἸΟββθῖηβ τηῖ ἄθπὶ 
Τοχὺ: ἴῃ ἄθη δι οτίθη χαὶ γῆς ἱμέρῳ, προσχτήσασθαι πρὸς τὴν ἑωυτοῦ 
μοῖραν βουλόμενος (1, 78, ὅ ---6) γᾶν ἱμέρῳ ἀυγοι ἐπιθυμῶν ΘγκΙάγί 

γγοσάθη. Π΄6ῈῪ Βδπάρ]οββο ἰδέ τὰ ϑίδιητηοοαθχσ ἀ0ὺ ΟἾδββθ ἴῃ 
θη Τοχί σοαγυηρθη ὑπαὶ μδίίθ αἴθ ἰϑιομίθ Δ γά θυ ΌΠ188 νῸῊ 
γῆς σὰ γῆν (γῆν ἐπιθυμῶν ἱμέρῳ ΝῈ) νογδηϊαββί. [Ι͂ἢ ὃ δ ἢ 
[ιοοὺ τηδῃ γῆν ἐπιθυμῶν ἥμερον! 

2, ΜενκΙοιδίθυυηρ οἷποῦ Τιοϊκο ἴῃ ὃ: ΠΙ, 148 ἢη. πδίίθ 
δἴπθ ἄυχοι ἨἩοιϊηοϊοίοθαίοῃ οπἰβίδπαάθπθ 1ἄοκο ἄθη ΑΌΒΟΒΪ 88 
Θ΄η65 εαίζθβ πᾶ ἀθῃ Βθρίηη δἰπθ8 δῆδθυῃ νϑυβομίαηροη. Καὶ ἀπά 



[1 5 1) Ηοτοάοίοίβομα ϑῥπᾶϊοπ [. 19 

Ὗ ζοῖρϑοῃ αἴθ Τιΐοϊζο πδοκί, σϑβγθηα ἃ ἀθὰ Αὔρδηρ (16 τηδῃ 
θα: Οἰδἰβέογα πϑοθ]θβθῃ τη80}) δὰβ οἰρθηθηῃ Μηΐ6]η σὰ ἀθοκθῃ 
Ῥοβίγοέ 158. 1 Άβ86 106 σϑβοβιθῃς 

8. οἷπ 8πάογθβ Μὰ] ΡΥ, 188, 2--ὃ. Ηἴοσ ϑύθη ἴῃ ΟΘΓ 

5 υπα ΓῚ ροιμοϊμδδιθη Μαυίίον- Πάδον 416 ΝΥ οτΐθ ζυβο θη 
Αἰθίοπας απά Αἰθίοπες διΒρο 8] θη. Ψ' ὈἸοίοί νο]] Κοιμσηθη ἰσοὰ ἀπ 
γΟΪἸ ΚΟΙΠΘ ἢ Β1ΠΠη]08: Αἰθίοπας. πόδας τάχιστοι, ἃ ΒΙηρδρθη ταὶ 

ἀγοϊβίον. Τηἰουροϊδίίοι : Αἰθίοπας Ὑειτονεύουσι, οἱ πόδας τάχιστοι ---. 
4. ΥΠΚάγομα Ἐν] απηρ οἰμθθ σουηροη ΒΟ Βίβα θη- 

[6Ώ]οσβ: 1, 111, 15. ἰδὲ ἐωθὼς ἴῃ ΒΗ Ζὰ ἐωρθὼς, ἰπ Υ͂ σὰ εωρθῶς 

(819) ρονογάθη, ἴῃ δὶ Βἰηροροη Ζὰ ὀρθῶς! --- ΕἸΌΘΠΒ0 δὐβομοὶηΐ 
ὅ. μετείθη 1, 114, 24 (ἀΔ8 δύο ἴτὰ ΕἸογθαίη8 Ζὰ μετήθη 

γΟΥΒΟ ΘθΘη. ἀπα πὰν πδομίγβρ! ἢ Ὀογιοπορί νὰγὰ) ἱπ 8185 

μετήχθη, ἴῃ Βὶ 418 ἐμετείχθη, ἴῃ ὃ ἀδραρθῃ ἰδὲ 448 ἮΝ οὐΐ, οὐἴθη θα Ὁ 
τηἱύ ΕΟ Κβιοδὶ δυΐ ἀδ8 ἔδβί ὑπτις6]0 8. νογϑηρθ,θηἀ86 μαστιγέων, 
Ζὰᾳ ἐμαστίχθη ν ΥΒΟΒ τη οββουὶ πογάθη, ἀθβρίθιοσῃθη τυγάθῃ 

6. ἀϊο δΥοτίθ ἐς Φώχαιαν ἔρχονται (11, 1060, 11) Ἰοἰομέ οηΐ- 
βί6} 1} (σὰ ἐς φώχαι ἀνέρχονται ἰῃ ΒΗ, Ζὰ ἐς φῶχαι ἀνέρχονται ἴῃ Ν᾽), 

ἴῃ δ ἀθ6ν ψιὰ ἀδγϑῦβ: ἐφ᾽ ὦ χαὶ ἀνέρχονται. ΝΙΟΝύ ν16] Δα 6 ΓΒ 1Βὲ 
1. εἶσε ἄγων (ΠΙ, 61], 8) ἴῃ αὶ σὰ εἰσάγων νΘΥΒοΒ τ ΌθΘπ, ἴῃ 

δ Ἰοάοοῖ, νγὸ τηδῃ ΔαρΘΒΟΒΘΙΏ]Π ΘΟ ἀ88 πυπηθὴν ἔθῃ]θηαθ Ὑ 6Υ- 

Ὀυμ Ζὰ ογβϑίζθῃ ἰγδομίθίθ, ὑγϑῖο Ζὰ εἰσάγει νογάουθὺ πόσάθῃ: 

σαγδαθ 80 ΥὙ]6 

8. χώρους (11, 184, 10) ἱπ 41} ἀδῃ ἄγοὶ Ηδῃαβοβυ θη Ζὰ 
χρόνους Θη Βί6}1, ΠΡ ἢ Δ΄ ἈΡΘΡ ἀ88 τη! 6108. ἔΟ]ρθπά 6 χρόνον 

πὰη δύο (6 συμ ΕγβαίΖ) ἴῃ χῶρον ρσοϑπάοτί ψαγά. 
Θ)ΙΩα 80 ἀ16 ΒᾺ}16 ἀθθγαιβ ΖϑὨ] γι οἷ, ἴῃ νγϑϊ οἤθη ΚΓ υπὰ ἢ 

416 οὐϑίθ διυΐε ἀθνῦ  ογάθυ Ό1588 ἀδυβίθ θη, πδγοπμα ἀ16 

ΟὐὐΥταρίθὶ ἴῃ δ τὴ πῃ 6] ]ν 0] ]6 τ ΘΟ ΓΒ Ὑγ ΙΓ ἀπα ὙΥΘΙΪΟΥ 
ουτίρ Δ οὺ τγασα, 80 θῇ 1Θἢ ψοπὶρβίθηβ Ἰκϑίηθῃ Β]], γγὸ 810 ἢ 

ψοη Ὗ ΑΒΗ ΠΟ 68. θομδαρίθη |16886. ΕὙΘΙ ΟΝ. βίθῦ ϑαοῖ αἸΘΒΟΥ 
Οοάθχ ρϑὶθρθη ἢ ροροη ΒΕ συγίοκ --- 8ο ἀθγο Αὐ88}} δἰῆθβ 
γνογίοθβ, νϑίομθβ ἴῃ ἀογ Μυϊίον- ΗδηἀβοΒν νοι ὃ Γ δυβρο δββθη 
ματα (16 δέον πο οὐδὲν ΠῚ, 65, 6, ἀδ5 'ἰπ ὃ ἀστοῖς ἧσσον 6Γ- 
βοίχί ναγὰ, ἴπ Ν“ Βἰηρορθῃ ἀπργβαίζί Ὁ]160), οὔδὺ ἀυγοῖ  6ρ- 
Ἰαββηρ᾽ νΟῊ 6 ρϑδνγ Βυοσμβίδρθϑθη (τι ἀθπη ΠΙ, 68, 10 ἐπιθέμενον 
ἴῃ ΒΕὶ Ζὰ ἐπιέμενον, ἴῃ Υ̓' Ζιι ἐπιένον ΖυΒδΙ τ ΒΟ ννδηα, ἈΠ γοπα ἴῃ 

5 ἀν Τοχί Ὀ18 Ζὰν [ΠΠΚΟΠΟΠΘΒΙΚοῖῦ οδηὐβίθ Ὁ νγαγα). Τὴ ἀἴθβθῃ 
ἈΠᾺ ἅμ] 1] μ θη ἘΆ]]Θη. ἰδύ 7600} ἴῃ  Κοὶπο ϑρυν νοη Υ ΠΠκὔν 



90 ΘΟοπΡ 6. Ζ. [158] 

Οὐδ Ρ τπηδ]ὰ βάθβ Ζὰ ουκθῆηθῃ: δίηρορθη ἔθ] 685 πιομΐ δὴ Βοὶ-᾿ 
ΒΡΙ16]6η, ἴῃ σϑίσμθα  8]]6η οἰῆθῃ Τοχίθββομδάθη ἴῃ ΒΘΙΠΘΥ 
ΡΥ νβίθῃ Οὐδβία!ς ἀδυθιοίοὶ, Βα ἀπὰ  Ἰοάοοἢ (ἴῃ ρ]θίομῸ 
ΟὐοΥ δα ἴῃ γΘΥΒΟ ΒΘ άθηοὺ ὙΥ 6186) ἀδβ Βϑβίγροῃ νϑυυϑίβθῃ, 

ἄθῃ ΕΘΒΙΘΡ ἴῃ ρ]Θἰββπθυβομον Ῥ οἶδ Ζζὰ νϑγάθοκθι. Ζναὶ [π- 
ΒίδηΖθη τηὔροῃ νουϊδυῆρ σοηΐρθοῃ: 

Π],4, 19 β᾽πὰ ἀϊε γγοτγίο ἀποστεῖλας τριήρεϊ χατ᾽ αὑτόν ἴῃ Κὶ 

ὑπα ὃ Ζσὰ ἀποστείλας τριήρεϊ εἰς ταὺτόν νογάογθὶ πόοσάθη. ΝῸΓ ἴῃ 

Ὗ Κη τι ἄθῃ ἴΠγτβργαπρ 468 ΕΘΆ]ΘυΒ ρ ΘΙ σμβδμ τα Ἠδπάθῃ 
ϑτθῖθα. [πὶ ίδιητηοοάθχ ἀθὺ (Ἴ]αθβα ψγὺ ΕἸ ἅδον ΚΑΤ᾽ αἱβ 
ΕΥΚΙδγαπρ ὈΘΙρ βομθθθη σόοσάθη, ἀπὰ Υ̓ Ζοὶρί ὍΠ8 τϊῦ ΟἾΠΟΓ 

ΔΓ δίς τ γοπάθη Ναϊνοίδε 45 ΟἼ]οββοῖα, Ὑγ]6 65. βίῃ ττθη 
ἴῃ ἄθῃ Ταχύ ΒΙΠΘΙ ΒΟ οἱ --- ΟὨπ6 ἄ6ηῃ ἰοἰβοβίθῃ Ν᾽ ΘΥΒΌ ἢ ΟἾΠΟῚ 
γοεγίαβομαηρ οὐον Νουα] ππηρ ----: τριήρειχα (516) εἰς ταὐτόν. 

Π,1117, 8---9 ΑΥΘῊ ἴτὴ ίδισηθοῦοχ οἷῃ Οὐ ΘΥ ΖΊΤΟΣ ΣΊΟΉΘ 
ὉΠΚΟπη ΠΟ σονογάθηῃ ὑπαὶ Βομηδ ΙΘΒ6η ΜΙ βίαι οἵπερ ἔμπροσθεν 
(ἐώθεσαν χρᾶσθαι) ἴῃ Υ : οἱ πέρσαι πρόσθεν (ααΒ ΟΙἸΠΕΡΕΜ παγὰ 
ΟΙΠΘΡΟΑΙ), ἰὰ ΕΗ Ἰ6δάοομ ΠΥ ἸΠΘὮΥ οἵπερ πρόσθεν, ἴῃ ὃ ΘΠ 6108 
ΘᾺ ὈΪΟΒ οἱ πρόσθεν --- οἷη ΤΟΧίρΒΒομ μα, νὸπ ἄθὴ 88 68 
οὔθ ἔγοιηάθ ΗΠδ ἀηταῦρ]! ἢ ρονγθβοη ᾶγο ἀ88 υβρυηρ!οῃθ 

76 1ι818 θά 6 Ζὰ ρΟ ]ΏΠΘΏ. 
Ιοἢ νϑυζισηίθ ἀδγϑυῖ, 8ὴ ἀἴθβοὺ δί6}}186 δίοὶ βοόίομο ΒἍ]16 

ΠΔΙΠΔΙ Ζὰ Τηϑόθθη, ἰπ ἄθηθη 416 1,οβαῦὶ νοῦ ΚΝ 816} δαυΐ 

ἀ16ὸ τπομρε ΕΒΗτίθ ἀμ Ζὺ δου θοββουαπρ 468. ΠΟΘ ᾿ΠΠΤΩΘΡ 
γογἀογθθηθῃ Τοχίοβ Πγοη Καπη; ἀθημ ἀδη τηϊββίθ 1ο ἢ ΘΙ ΏΘΗ 

Βοάδῃ βοίγοίθῃη, δῖ νι οἤθα Μ ΘΙ πα ρΒΥΥβο ΒΘ ἀθ πῃ θη ΖΌΠΙ 
Μιπαοβίθῃ τηὔρ]ο ἢ ἄχθη. ΤΟ} 8886 νἹ τ ἢν 16 ΕἸΓΡΘΌΠ1886 αἀἸΘΒΘΓ 
Εγότγίθσαπρ, 16 ἔοΪρὶ συβδιητηθη: [πὲ ἀ16 [,Θβαυίθῃ ἀθν ὈΘΒΒΌύΘ ἢ 
Ηδηβομυ ἴθ η- ΟἸδββα 1ὰ Ἰθάθιῃ οἰηζθίηθη ΕΔ116 τὸ σ ]ον δ᾽ιομοτ- 
μοιὺ Ῥουγίμοηθη σὰ Κὔπηθῃ, ἰδὲ 68 ὑπρθαϊηρί ποίμνγθμαϊρ, ἀοπ 
Αγοβοίυραβ ἄθυβοι θη σὰ γϑοοηβίσιγθη. 16 ὈΙΒΏΘΙ ουγ ΟΠ ΡΔΓΘ 
Απηδβοναηρ δ ἀἴ6β6β Ζ16] ἰδὲ σϑηΐρθηα ᾿πὶ 1Π8 6416 Οτυμα]οβΙρ- 
κοι νγϑιϊδαβ ἀοΥ τηθὶβίθῃ ΑΚ] ρθη οὐ Κοηηθη Ζὰ ἰδββθη, ὑγ ῖομ6 
νογάθηι (ΠΒθβομάθγο νοι ΑΡΙΟμ() ρόροη α16 ΗΔ ἀβομυ! θη- ΕΆΤΏ116 
8.18. ΒΟΪομθ ϑύβόρθῃ νψυγάθῃ ἀπα 416 ἴῃ ὙΥ̓ ΔΕ μοῦ (ἰπβοίθυη 68 810 ἢ 

ἀδθ6 1 ποδί ἂπὶ ἢδῖνο ἀπὰ Ζυ]Πρ6 Ἰσταηροα Βδπα 611) Ζαχμοιδὶ 
ΠῸΥ ΘΙΠΘῚ ἰΠγῸΡ γου ]οβοβίθη ΑὈΚυμμμλ]ηρο ἰτοββη.!} Εὶ 180 ΘΙΠΘΥ 

1 ὙΜ|6 τα β8} 16} ἀϊθ 1.8ρ Ὠου)θηΐρθα ρονυγογάθῃ ἰβί, ὑυίομθ ἀϊ6 πιρογίοτι δι 

ἀογ οὐβϑίθῃ ΗδηἀβοΥ θη- Ο]4586. ὩΟΟὮ ἱπηθῦ δαγίηϑδοκὶρ Ὀοβίγοι θη, Καηπ 
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ἀθν Ὀθββθύθῃ γογίγοίοσ ἀ6Γ ογβίθῃ ΗἩδηαβο τ οη- Ο]αβθθ, Δ ΌΘΓ 
Κοιπθδύγοσῦβ θη 80 ρα ο Ὑ, 4488 βοῖπο Κϑηῃηῃίηϊββ 416 Ν ον σδυμοιῦ 
τοῦδ ἄθη ἀρχίσῃ ϑργοββθῃ ἀν ϑῖρρε ἀβογβιϊιββὶς παδομίθ. ΒΟΥ 
δίθ ί ἄσγοι υῃροΐδηροηθ Τσθαθ Ψ, ἄθββοι [,οβασίθῃ Ὀ1Βδηρ γῸῈ 
ἄδθῃ Ἡργυϑιβροθουῃ 80 ραΐ 8418 ΚΆΓ ὨΙΟμύ θογ οἸςβ ον ρὶ τ υγάθῃ. 
ΝΟΟΒ μόδον τῦροη δηάθοσο Ηδπαβοβυ θη βίθηθη, σοὴ ἀθηθῃ 
ὙΓ Ζὺν ΖοΙί Και 6 ἢν 8418 416 Νδιιθθ Κοθῆθη. Εἶπ νη 
Οἰπο ΔΕΥΒδὴ Κυθβοθθη Αὐβρᾶρο Ηογοάοίβ ἀ16 θα βοίῃ 
Κδῆη, τηΐββοη 4110 Βοργββθηϊδηΐθῃ ἀν ογβίθῃ Ηδη βου 6 Π- 
ΟἸδββο νου ]Ἱδίβπαιρ δυβροθθαίοῦ υπὰ νογνογ μοὶ ψογάθη. δΥθ π᾿ 5 
οἰηβοῖρο Βουουζιραηρ νου ΒΕ πᾶ ΘΌΘΩΒΟ φΤ,ΌΠΑΪΟΒ, 818 56] Ὲ 
ΒΥβίθιη δ βομθβ ΘΕ]ΠἸΒΟ γοίρθα ἄρον ἀϊα ΜΘΏγΖΘ] ἀδὺ Τ,Θβαπρθα 
ΔΌΆΘΝ ͵θ ποῦ Οὐαΐοθβ, τ] οθθ ΟΓ σθηδαον ροκδηπί ἀπὰ ρο]ορϑηΐ- 
ποἢ Ὀοπαϊχί δΐ, βο 1} 6 ΝΔΟΒΙΌΙΡΟΥ (ῖθ Οομοῦβ Ββιίβριϑὶ Ἰϑὰν) 
τυ σα το ροοϊρπδί Ὑγ8Γ. 

ὃ. 

Ζὰν ΗὐΠΠΚ ὑπ ΕΥΚΙτα Πρ. 

ἘΒΘΒ Βυ ἢ. 

1, 2, 21 μείίς δίοιῃ ἔγά μου τοῦ ἀδἰβέοτα, Βεκίκου, Κυᾶρου 
αἴ [μϑβασὶ νορ ΚΓ“ υπᾶ ὃ ρῃ᾿. τῇ. τὸν Κόλχον Βίαί' τὸν Κόλχων 

βασιλέα, νὙ|6 68 βίοιῃ ρορίγίθ, πὰ θη Τοχὺ δυρθηοιησηθη ἀπὰ 

ἀυγοι ἀ16 γονυνγοίβαπρ δυΐ σν16 168 Αθλη] ]οῆθ μ6ὶ Ἡοχοάοὶ {(ν16 

ὍΠ5 οὶ Β Βοίβρὶ 9] ἰθῆγθῃ.  υβ6 1060 βἰϑιΐ βίοι. σὰ Οομποθββίοηθῃ ρθ- 

Ὠδιῃὶρί, ἀϊθ βϑίῃϑ (θ᾽ πῆρ νο ] ] βίη αῖρ ἀπίθυὅ]θη, οὔποθ ἀοοῖ ἀθπ Αη- 

συ σὰ Θαννδθῃ. ΕἾ Τπ188 --- πὴ ὉΠ υγΘἰΒΌΥθη ΤΠ δίβδο θη Διο ἢ ΠῸΓ 

ΘΙ Ωρ ΟΥΤΊΆΒ805) ρΟΥΘΟΝ Ζὰ τνογᾶθῃ --- ἀδλβ ῆδ]ΐθῃ οἷποβ Οογγθοίουβ δῃ- 

ΠΘΘΏ, ΘΙΟΙΘΙ ἴῃ συ ]θη ἀπᾶὰ Ὀοαθαϊδαιηθῃ ΒΔΠ]6Θη ἀ85 ἘΙΟΒΕρΘ οχ 

ἱηρθηΐο σοίαπᾶθῃ υπα ἀθι βορδγ (οἷα ἰτὴ ΑἸ οσίπατα υπᾶ Μιξ6]4] 6. ἈΠ ΘΥ- 

διὄτιον ἘΔ]1}}) 416 Ζϑυρηϊββθ βρᾶξοσου ΘΟ Υ  β.6 16 τηϑί βοάϊβομ νουνοσγίμοί 

μδὶ ---- πᾶ Ζυρ]οῖ6}} 8011 ἄοοϊι ἀΐθβου ϑαινηθηΐθ Κυϊεκοι ἄθα Τοχί νἱθ] δ ἢ 

τ Πρ ὈΪΒ 18 ΘΙ Ώ]ο86. ϑηΐβίθ]]δ ΒαΡθη! πᾶ ἰτοῖζ ἀΐθβοὺ νγοὶ ἰγα- 

δομᾶθῃ ππᾶ τ ἀοΥβρυ οβν ] ] θη Ζυροδίδηδηϊθθδο βἰθμῦ βίο Ηοὺ ϑίθίῃ 

ΤΏΘὮΣ 818 ΘΙΏΤΩΔΙ νοῦ ἀϊθ ΑἸϊογηδίῖνθ ρϑβίθὶ]τ, ὀηινθάοσ βοΐηθ Τμθοχίθ 

ρου Βογὰ ζὰ νψϑγίθῃ οὔθὺ (πᾶ ἀΐθ8 ἰϑί 68, νγᾶϑ δ χῃϑίβίθῃ 6118 νου ΖΘ 86) 

ΒΟΒΏΘΏΚΙΆΓΘ, νη ἀθῃ δέει Δ ϊρβίθη ΒΟΟΣ ΟΣ] οσγ ᾿δηρδὶ συϊρθῃθίββθηθ 

γϑυθθββουαηρθη (80 Ζὰ ΡΥ, 78, 14--1ὅ οἄον χὰ Υ͂, 91, 9---10) τϊθάου δὺ8 

ἄθπι Τοχί ζὰ ἰσγοῖίθθη ὑπᾶ ἄυγοιβ ἀϊθ βίπη- πᾶ βρυδομυίαχιὶρθ ὙΌΙΡΑΙΙ Ζᾳ 

Θυβϑίζθη (νρ]. Οὐ οὺΒ χῃθγίδο δηροΥ  Ὠγίθα ΔΟΙΒΒΊΗΣ 



»}» απ ΘΥΣ. [160] 

ὁ Λυδός, τῷ Τυρίῳ, τῷ ̓ Αραβίῳ, ὁ Πέρσης αι. 8. νν.} ΔΒΓΘΙ ΟΠ ΘπΠα Ὀορτἀπαοί: 

ἴῃ 56 106 βΊΌΒΒΘη ΑἸΒΡΆΌΘ δῖ Θ΄ 160600 8 σὰν 1,οβαγί ἀον γυϊραίδ 
Ζυτ Κρ ον ἀπά Βπάθί 16η6 ναγδηΐθ πιο οἰ ππλδὶ ΤΠ ΘὮΓ 
ΘΙΏΘΥ Εὐϑ πὰπρ ΜΟΥ! --- [οἢ νογΖθίομηθ ἀϊθ86᾽ Ομ Κίοτ]- 
ΒΙΒοιΒ ὙΤΒδίββομθ, ὑπ Δ 816 αἷθ Βοιιοσκυαῃρ σὰ Κηϊρἔεμ, 
ἀδ8β 1ο ἢ; χεἱξ ἀογαγίροη ἢ ἃ ΟΚ Ὁ ΘΒ ΒΟΥ σ᾽ 6 ἢ ΤἸΟἢ ἢ ΕὈΪροπάθῃ 
Ζὰ Ὀοίαββοῃ πἰσμΐ Ροαβιομρο. ΑἸΟἢ ΖΑΒ] ]ο86 δηάθγο Ν θ6886- 

γαηρθη, ἡ ομ6 ΝΙθιηδηα νου] θη Καπη, ἀθν ἄρον 488 ὟΥ ουίμνου- 
μι] }η185 ἀον Ηδπαβοβυ θη οἷπο το Προ ΑΠΒομς ρονγομηθῃ Βδὶ, 
Κὔπποη ἔάρηοἢ οιμθι ᾿ς ἀπίθρθη Ἡθγδαβρο ὁ. ἀθουίδββθη Ὀ]6Ί θη. 

1) δομίαββ νοὴ (δρ. ὅ, ἀδὺ 80 νἱϑὶβ ἰσγθηρθη ογζθυρὶ 
μδῖ, δῦ δΔιρϑηβΟ ΘΙ ΠΟ ἢ 4180 Ζὰ νϑγβίθῃθη: (ἃ 816 (10) βιοἢ 
ΔΌΘΙ ΒΟΒΎΔΏΡΟΙ ΠΏ] 6 ὑπὰ ἀ16 Ε]ΠΙΘΓ βομθαΐθ, ἀ8 8θὶ 816 ἔγοὶ- 

Ὑ11Π10, ἀδηλῖῦ 65. ΒΙΘΙ γᾺΟΠ ΔΓ γα, τὰϊξ ἄθη Ῥμδπικοσι ἀϑυοῃ 
ϑοίδγθηθ. 1216 --- βοῦοῃ μοὶ Οδιβίοσαά ὑπ Βθ ον τοὶὶ Βθοδί 

ἴῃ ΒΘΙβίσιοθ ΘΙ Πρ ΒΟΠΙΟββθηθη --- )ογίθ αἰδεομένη τοὺς τοχέας 
Κόμηοῃη πὰρ αἴ6 Ειπιρῆπάυηρ ὈδΖθιομηθη, ὑγοίοθθ α16 ὙΥ̓ 8ν- 
ΠΘΒΙαηρ᾽ 1ἢγ68 Ζαβίδη 68 ϑρ]οϊίοῦ; ἀθπη ἀπιηδρ]οι ἰδὲ 68, ΨΟΓ 
οὕτω δὴ ἀθη ΝΑομβαὶζ ὈΘρΊΠΠΘη Ζὰ |4886π, δυο ἀϑηη ἀπῃτηδρ] οι, 

ΘΠ ΙΔ τη ΗΘΙῸΪὰ υπὰ Κυΐρον αἰδεομένη ἴῃ αἰδεομένην νοῖ- 

ἅπαουί. πη {06 ὈΤ]ρΡ6 8. 1ἢ βιπηνιάτρον [ΠΘοτίσαραηρ ἀον ) ουΐβ 
(δαὶ ἀργῖρθηβ θη: πα ψ16 516 1γὸ ΘΟ δηρουβο δῖ ροιμογκί, 
56] 816 Δ8 ϑοῆῃθὰ ψνῸὺῦ ἰἤγοη ΠΟΤ πα δὺ8 αἰροποῃ 16 π΄ 
(418 οὐ ἀϊ68 Ζ΄8Ὶ Μοίϊινο ψἅγ6η) ἃ. 58. Ψ. --- ῬΟΟΒ δυο 
ΒΟΙομΠ6 ΤΠ] Ὀογβθίσαμρθ- ἀπά Τη ουρυ μο]ΟΠΒί ΘΠ] ροάθηϊκο ἰοὰ 
ΠᾺΡ ΡΔΠΖ ΔΌΒΗΔὮΙΙΒΥΘΙΒΘ Ζὶὶ ΘΓ ΠΓΘΗ. 

Εὔπ6 στορο [ηἰουροϊδίοπ ἴῃ (ὑδρ. 18 βοβϑίηΐ ὈΙΒΠΘΙ πιο ΐ 
Ὀδθιμοσκὶ ψοσάθη Ζὰ 861η: τὰ μέν νυν ἕξ ἔτεα τῶν ἕνδεχα Σαδυάττης 
ὃ Ἄρδυος ἔτι Λυδῶν ἦρχε, [ὃ χαὶ ἐσβάλλων τηνιχαῦτα ἐς τὴν Μιλησίην ̓  

τὴν στρατιήν: Σαδυάττης οὗτος γὰρ καὶ ὁ τὸν πόλεμον ἦν συνάψας] ' τὰ 

δὲ πέντε τῶν ἐτέων [τὰ ἑπόμενα τοῖσι δξ] ᾿Αλυάττης ὃ Σαδυάττεω ἐπολέ- 

μεε χτέ. ψουυ ΠΟΥΊΒΟΙ δὲ ΒΙΘΙ 416 Ὁπδηρθιηθββθηθ Απνθηαυῃηρ; 
ἀου ΖοιυραγαΚ6] τηνικαῦτα, αἰθ δι8 δρ. 17 (ὅχως μὲν εἴη ἐν τῇ 
γῇ καρπὸς ἁδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν) σΘἀΔΏΚΘΏΪΟΒ μογὰ θ67- 

ΘΘΠΟΙΏΙΏΘΗ ᾿ἰδΒί, πα ἀ6Γ Θ᾽ ππηδὶ γτορο ρονοόογάθπθ γ᾽ ογάδομὶ ἀαχέ 
ΟΝ δὴ ἀδοὺ ἀρογαθυθ μου Βυοὶίθ ἀον νὅ]ρ Θη θ μυ ΠΟΘ η 

1. 919 γὙοτίο Σαδυάττης --- συνάψας ψΟ]]6 δισῃ Οομοὶ εἰἸρόπ: 5. ΒΔ ΒτΒ Ηθ- 

τοάοι 64. 4]{. 1, Ρ. Χ. Μρ]. δύοὰ Εχοὺγβ ΠῚ ἀμβουου συύθιΐθη ΑὈΒΔΠα] ηρ,. 
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ΖυδδϊῖΖθο, ΒΟ 16 8η 46" Βομδηκοπάθῃ [16 θυ] Θ οσαπρ' οῖπο8 Τ 6118 

ἀον ῆογτία πὰ Νδῆσγυηρ ἤηάθη, ΒΟ]6 ΒΟΒΙΊΘΒΒΠΟ ἢ πα ψοΥ- 
ΒΒ] 6ἢ ἀδύϑη, 4885 θη ΕΟ ΟΖιΘΒτιηρ' οἷπθ ἀμυϊο ρα 1, 
δ δὴ ἋΟΥ 506 ΌΘη ΔηρΟ γίθη [6116 ἤϊοῆῦ νοὴ ἄσια δ δίδζχ, 
ΒΟΠαΘΙ ΟΠ ἀθὴ δομπο ἀ16 Εθαθ [1β..! 

θὲν Υοιρ, ἀθὺ σὰν Ηρθγβίθιὰηρ νου 21, 8---10 Εληνί, [δὲ 
ΒΟΒΟΙ ΤΠ] Ἀγ 818 θοίγοίθη, ΔΌΘΥ πιομῦ Ὀ15 Ζὰ βϑίρϑιῃ Ζ16]6 σγοὶ- 

[ο]σὶ ψογάθῃ. δοβποία ον (ῬὨ1]οΙορ,. Χ, 880) ἀπᾶ πδοὶ ἴἢτα Οοδοί 
(δ γ. ἰϑοῖ. 418) Βαρθῃ οὐκδηπί, ἀδββ ἀ16 ἴἢ τπϑῆγοσθῃ Ηδπᾶ- 
ΒΟ τ θη νογβπα] οῆθ ,οβασί ἀρᾶσθαι 448 [ΠΥβρυάμρ!ομθ απὰ 

εὔχεσθαι 61 ἔγθιμαον Ζυβαὶζς 1δ. ΑἸ]θῖη ΘΟ ΚΟΠΗΐΘΗ 816 68 

ὙΥΘὨΓΒΟΒΘΙΏΠΟΒ τϑοΒθη, 4888 488 νὴ ἄθτῃ ΔηρΘΌ]ΙΟΠΘη- ]ΟΒβθῖα 
εὔχεσθαι. νεγατδπρία ἀρᾶσθαι πὰπ δυο ,8ὴ νϑυκθηγία ϑ.6116. ρ6- 
γϑΙΠ θη 561, ΠΟΘ. νΘ ΘΟ ΐθη 816 ἔθυον αἀ16 γβοίζαπρ ἀθ8 [ῃ- 
ἤπιν5 ἀσγο ἀδ5 Ῥδγιοῖρ (ἀρώμενοι) σὰ ΘΥΚΙἄγθη, ποο Θά Π0 8 
{μδὺ ἴγο Ηδυβίθ ὰπρ ἄθτα ΟἿγν (πα ὈΘ6Ὶ Θἰπθι 80 ΧὨ ΒΙἸΒΟθ θη 
ΟΠ Β [6116 νυ, 6 Ηθγοαοί 68 18, ἀδτὲ δὴ δ ἀδΥδἢ ΘΙ ΠΠΘΙΠ) 
οἷθ σψό]].86 αοηΐσθ. 26 Οὐθβοβι οίβοῦσοι Ὁ βοῦν ψΘάοΥ: 
νησιώτας δὲ τί δοχέεις εὔχεσθαι ἄλλο ἤ, ἐπείτε τάχιστα ἐπύθοντό σε 

μέλλοντα ἐπὶ σφίσι ναυπηγέεσθαι νέας, λαβεῖν ἀρώμενοι Λυδοὺς ἐν θα- 

λάσσῃ ---; (ϑίοιη πὴ ἄον  ὰ]ρ.) 
ΠΟΟδ ϑύοῃ: νησιώτας δὲ τί δοχέεις ἀρᾶσθαι ἄλλο ἢ --- λαβεῖν 

Λυδοὺς ἐν θαλάσσῃ ---: (οὈΒηοίάονιίῃ, Οοθοι) 
ΒΟΠάΘΙΉ: νησιώτας δὲ τί δοχέεις ἄλλο ἢ ---- λαβεῖν ἀρᾶσθαι Λυδοὺς 

ἐν θαλάσσῃ --: 

Ζαν 6] Πρ  βομθη ΑὐβαγιοἸςβύγοίβο ---- ὑγϑίομθ 416 ΥΥ̓ΊΤΤΉΙΒΒΘ 
ἀογ {Π6 0 ον]  θυαηρ νο]βίδηα!ρ οὐ κασι 2 --- νουρ]θιοθ τηδῃ Ὀ6Ϊ 

1 Ὑ᾽6]]ο Ομ νοσυτηΐϊβϑίθ ἀθὺ Τπἰθυροϊδίου ΘΌθη θἷῃθ Αηραρο ἄρον α16 Μοίμοαθ 

ον Κυϊθρεσαηρ 408 βιδάγαιίίθβ σορϑὴ Μ|οὶ πὰ νψ0]]10 ἄΐθβοα Μϑηρϑὶ 

ἀυγοὴ ἄρῃ Ζυδβαίς Δρμοὶ θη: δυο αἰθβοῦ δὲ ρΊΘΙ ΟΠ 8118. ἴῃ ἀογ ἄθογ 

ΑἸἰγδίίθβ Ὀθϑυϊομέθίθῃ Ὑ οἰβο Καύῖορ ζϑῆϊηγίί, τγᾶβ ΠΣ Ζὰ ΒΘῺΣ ἀπαθα  ] θια 

Αυδβάγιοῖκ ροδηρὶ ἰδέ. 

10 γουκθηηαηρ ἀοσ ΕἸ]]1ρ86 δ ἡϑ 110} ἀϊθ ἘΠ ΏΒΟΒΙ ΘΟ ρ ἀ08 ΓΒ ΗΠ ΟΥΒ 

εὔχεσθαι πᾶ ἀΐθ80 ἀΐθ Εγβοίζαμρ ἀθ8 ἡδ οι ἀπ πθΌθῃ εὔχεσθαι ἀππιὅρ] 16 ἢ 

ΘΥβο οί πϑηάθῃ ἀρᾶσθαι ἀτοι ἀρώμενοι ζὰγ ΕὌΪρΟ ρομαρί. ον ρ᾽ ἈΚ] ΘΟ ἢ 6 

Ζυ8}1, ΘΙ] Ομ Υ ἀϊ6 1,οβασί ἀρᾶσθαι ἴῃ Θοἰπίρθη Ηδηαβολ γι θη θυ] θη ἢδὲ 

(πὰ οοἂ. Εοιλίροσ. υπὰ ἴῃ ἀθη Ῥαγβιηὶ ὁ ππὰ ἃ, ἰὰ ᾿θίζέθγθια ἀθῦθῃ αἀθγ 

Μαγρὶ πα]ναγίδπΐο ἀρώμενοι, πδοι Ὗ Θββϑ]ηρ, βοηννοιρμϑυβου πᾶ Οδἰδέοτα ; 
ΠῸΓ ἰτπ ῬΑσίβ. ἃ ππᾶ ἴτ ΕἸογθηΐ. νὸμ Ζυνοὶίοσ Ηδηᾶ ἡδοι ϑίθὶη), οσὄξηοί 

ὍΠ8 ἄθῃ βίσμθγθῃ ΕΠ ΠΌ]1ΟΙΚ ἴῃ Θἴηθα ῬΊοΟθϑβ, ἄθῃ ϑοηβὲ κϑίῃ τηθη ΒΟ ΘΒ ΘΓ 

ϑομδυ βίη δαΐζα ἀθο κθη νϑυηοοδί μδ{6. 

᾽9 

8 



94 Θοπροτς. [162] 

Ηοτοαοί βοὶϑὶ Π, 14, 2---8: ἄλλο τι ἢ οἱ ταύτῃ οἰκέοντες Αἰγυπτίων 

πεινήσουσι ----: αὐδὰ ΝἼῚ 168, 11---18: ἣν γὰρ σφαλῇ, σφεῖς γε οὐδὲν 

ἄλλο ἣ δουλεύσουσι τῇ πρώτη τῶν ἡμερέων (ἔΘΓΏΘΙ ν16] Τλογδυ ρ6 8. 6] 
Κνυάρον 62, 8, ὅ υπὰ 7 οὐδὺ δοῃ Χϑθορῃ. Απδῦ. Υ, 7, 26: καὶ 
τούτους τί δοχεῖτε: οὐογ Ρ͵αίο Νϑπο 80 Α: ὅτι σὺ οὐδὲν ἄλλο ἣ αὑτός 

τε ἀπορεῖς χτέ.). 
Ὁθῦον δοϊομβ Οθβρυἄοι τα Κυὅβιυβ, ἄθββθη ᾿Θρθη ἀθῃΒ ΔΙ͂ΟΣ 

ΟἸμΑγαΚίου ἰῃ ἰΐο ΜΠΡ6Ε ἢ ΠΟΘ Ζοι νϑυροῦ 0} Ὀθβίσ ἴθ 
ὙΟΓΘῺ ἰδβί, Ὑγᾶγο 1 ΒΔΟΒΠΟΌΟΙ ΜλῸ0Ὺ 1Π ΚΥΙΠΒΟΒΟΙ ἀηα ΒΡΓΔΟΒ- 
ομον ΠοΚβιοδέ σὰν ΊΘΙΘΒ Ζὰ βδρθῃ; ἴθ ὈΘΒΟΒγβΏ ΚΘ ΤΟ Ὦ 
Δ ποαῖρο Βοιμουκυῆρθη. θη ΙΔουβργιο, ἀ6Γ ἀδγη Πορί, 
ἀδββ ἀ16 9]1ωὰ8ὲ α16 Υ ΕΙῖ Ζὰ βϑῆθῃ" Ζιυθγβί 418. δ ουνδηα (χατὰ 

θεωρίης πρόφασιν, ἵνα δὴ μὴ χτέ. 29, 8) υπὰ ρ»]οϊοι ἀαγϑυΐ 4]8 
61 γϑᾶΐον Βοπορρυαπα (αὑτῶν δὴ ὧν τούτων καὶ τῆς θεωρίης --- 

εἵνεκεν 80, 1---8) ὈοΖοιοδηθί ψιγὰ, ᾿δϑί ἀ16 ἔοΐσρϑπαθ υνραμῃρ. 
ἘΒ νψἂγ οἷη ΤἈΘΙ ποῦν, ὑγθομθ8 σοι βοίοη ἃ]8 δ] οἰ πῖρον Βθνγθρ- 
στυαμα ρο] πα σοιηδομὺ υγζάθ: ᾿ῃβοΐοσ ἀπα ἴθ ἀορθοηβδίζ Ζὰ 

ἄθια ρον] ρογθη, ΔΌΘΥ ἀμδυβροβργοοθθηθη Νοίν, ἀογν Ηϊπίδη- 
Βαϊαπρ' νοὴ Ὑ οΥδββαηρβϑηἀογαηροη Ζὶ Αἰμοη, αἀυγῆθ 68. δἷῃ 

γοννγαμα μοίββθη. Μιλ ἈΒηΠ Πο μον Ὀπροηδιρκοιῦ αἀγίοκί. Β:0 ἢ 
Θητη8) Υ. ν. Ἠυηθοαΐ δὺβ (Βυϊθἔένγθοβοὶ ταῦ αοοϑίμο, ὃ. 251): 
,-τ- γ͵ο ΘΟ ἀπίοῦ ἀον ἴὔσβδομβο ἀπαὰ ἄἀθὰ ουνγδηὰθ ἀ6Γ 
Οοβομᾶθ 1646 (6586) ]Βοβδῖ τηϊθα΄. --- Εἶπ οὔὰχ [πἰουργθίσχῃ 
ὈΠᾺΘΏ βοιῦ 66 ἀ16 Απέδηρβνυγοτία 468 δρ. 81: ὡς δὲ τὰ κατὰ 
τὸν Τέλλον προετρέψατο ὃ Σόλων τὸν Κροῖσον εἴπας πολλά τε 

χαὶ ὄλβια, ἐπειρώτα τίνα δεύτερον μετ᾽ ἐχεῖνον ἴδο!;,. δοχέων πάγχυ 

δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι. [2888 ΠΙΘΥ οἴη Τοχίθββιγσαηρ νου]θρί, 

ἀ168 ἰδββθὴ Π8 ΒΟΒῸη 416 ΘΌθηβο ρουγδρίθῃ 818 γγοῖΐ διβθιη- 
ΒΗ ΘΓ ρσομοπάθα ΓΠ6ὈοΥγαρρβνθυβῦοθα ἀ6ν ΤΠ αγβοίζοσ, ρ]θῖο- 

Ὑ16 ἀ16 νογΖυγοι δ] θη Αὐβκυπειβτε [61] ἀοΥ ΕΥΕΙΑΤΟΥ οὐ κθημθα. 
Ϊὴ ἀν Τμαὶ θηύζιθῆθη 810} αἀ16 νήοχίθ θάθιηῃ βργϑοβ] ἤθη 
γοιβίβηα 1886 πα 666 Ρ νου ρου Αὐβίθραηρ. ΤΠ Θηπ ὙΘΟΘΥ 
ἰδὲ 68. δὐϊδαδί, τοῦ ίθιη σὰ προετρέψατο Θ΄ ,86. εἰρωτᾶν’ ὨΙηΖαζΖα- 

ἀθηκθη Οὐ ὈΘΒΒ6Γ σὰ αΙ]ομἴθη, ποοὰ Κοπηΐθ (16 βοθοη Προ] 
αἀδγροίμδη δ) α16 δοι]άοσαπρ 16Πη68 βολομίθη Βυγρορ  ο ΚΒ 
ἄδθῃ ϑἰοίζοῃ Κὕῃηιρ νοῦ Πα ΟἸΠΊΤΩΟΥ ὈΘΡΊΘΙΙΡΟΙ, ἸΩΔΟΏΘΩ 

γγοΙου Ζὰ ἔτᾶρθη (1.806), ΠΟΟΒ ᾿δβδ᾽ 89 Κυάροι β Τ)ϑαΐαπηρ: 
,.818 δοίοῃ 416 ογζάρε ἀθβ ΤΌ]]08Β ἄθπιὶ Κυὄβυβ οἰ ]θαομίθηα 
σοιηδομὶ δδίίθ' τὴ ἄθῃ ρου! θίοσίθη ουίθῃ ἰγσροπᾶνιθ ἴὴ 



[1608] Ἡοτοδοίοίδοιο Βέπάϊοῃ Ι. "Ὲ) 

ἘΣΠΚΙΔηρ Ὀσηροη; Βα βοὴ Θπαοῦ (8 αϊα ϑοϊοθ δα- 
το μἶΒ Οτοθδὰβ ΟΥ̓ {80 δχϑρ]θὸ οὗ ΤῸ] ]ὰ8, Θηυτμλογαηρ [86 
ΤΏ] 014 ΡΑΥΟΌ]ΔΥΒ οὗ ΕἷΒ ὨΔΡΡΊΙΏΘ88: θθῃ ΒΘ δα οπαθϑας οίος.) 
γουιηθὶαθὺ ΖΑ Οἰηΐρο ἀοΥ ΚΊΡΡΘΩ, δὴ ἀθηθῃ βοῖηθ γουρδηροΥ 
Θοβοβοϊϊοσί γασθη, ΟὨπθ ΘἀοΟἢ ΒΘ ΠουΒοιΐβ ἰὴ (θη βΒ:ομθσοη Ῥοτί 
οἶμον δοίγιϑαϊρθηάθη [Ποθογίταριηρ οἰηζυϊδαΐθῃ. 

Ι0ἢ νουϑηάογο ταϊΐ α. Ηογοὶα (98 γΌ. ἢ ῬΏ1]0]. 1861, 5. 424) 
εἴπας ἴῃ εἶπαι,2 γ71}} ΔΡ6ΓΥ Κοίπθδυγθρβ ταὶΐ ἄθπι ἰγϑἼ ομ θη (Θ] Θσίθῃ 
ΒΟΪοᾺ υπα Καυὔθυβ ἴἢτο ϑίβ Ιθὴ γϑυίδβο θη ἰϑ886η, ΒΟΠα ΘΓ ἀθα 

δεῖ ψ|0 ἔο]ρὶ νουβίδπαθῃ Ὑββθη: ,418 πὰπ Κυὅβυαβ ποίῃρο- 
ἀγυαηροη 448. 1,005 465 Το]]ο5. Βοοῦ ἀπα ρο] οΚ]ΙΟ ρΟΡΥΊΘβθ 
Βαίίο, ἀδΔ' ἃ. 5. ψ. ναι 65 ἄθῃπη --- 80 ἔγαρϑ 16} ----  ἀθῃ]ε 8 Γ, 
488 οἷπ Μοιϊβίος ἀθὺ Πδγβίθ ]ὰηρ, τγὶ6 Ηδγοάοῦ 68 18, 1Π8 σῸῈ 
ἀον Αγί, ψὶθ Κυῦβυβ 416 Μι ΘΙ αηρ 468 ϑο]οη δαξηϊτηταί, ΚΘΙη 
ἰο  θθηβν ὕστοβθη Ὀοο θυ ΝΒπι 6. Καὶ ὅπὶρ' ἀ1686106 Ββίδισ ἀπά 
Βίυτηη Ὑ16 Θ΄ ϑίθι Ὁ] οηίρορθη, οὔπθ οἷ γήοσχί ἀον Ζυδβίι- 
ἸΏ πΠρ' Οὐδ᾽ δύο ἢ ἀ68 ῬΠΙΔΘΥΒρσι 8 σὰ πάθῃ 964 6}318 πηυιββίθ 
οἷπ ραΐον ΕΖ ΠΟΥ ἀΠ8 δυο ἀ165 δυβαγά ΚΙ βδρθη πα ἀυγϊα 
68 πίομί Ὁ]08Β Ζυβοῦθη ἄθηῃ ΖΘ] 6 η ἰθβθη ἰδϑβθη. πῃ πὰῃ 
δΘΌΘΣ (808 τηϑῖπον Αὐξέαδδαπρ ἀθὺ 6110) ἀδὺ βίθι υθῖομο ἰγά!]- 
Βομθ Εὐγθὶ ἀδ8 ἴω008 ἀθβ δἰ πίδοβθη δἰβθηϊβοῦθη Βύγρουβ ταὶ 
γ ] ]6η ΒΔΟΚΘ ργοὶβί, μΒ8}0 δὰβ Ἠ ΓΠΟΒΚοΙς σοροπ ἀθη ροξοιοσίθῃ 

Οδβίξγουπαά, υπὰ Ζὰν ρτὔββοσου ΗΜ τὰ ἀθη Αὐββρϑμᾶθν ἀ68 
ΖΥΓΟΙΐθῃ ΟΠ ΟἸκβρυθῖβοβ ὈῸ1 ρυΐοῦ Ιδῦηθ Ζὰ ογβα]ίθη (δοχέων 
πάγχυ δευτερεῖα γῶν οἴσεσθάι!) ---- χῖΘ ἈΘΙΤΟΥ τησιϑϑίθ α1656 ἀθὸ 8} ἄθῃ 

ΔΏΠΚΟΗ 1,6 867 Βητή θη. ὉΠ τηἱζ νυ οἤθτη ΒοβιηῃΖο πάθη ΒΟμδρθη 

1. προτρέπεσθαι Ποίβδί πίοι Βοἢ]θοβένγορ Θυϑ θη" (πα δυο αἰθβοσ Β6- 

συ νὕγαάο ἄθμι Ζυβαι θη μδπρ πἰοδξ τνοὮ] ΘΩ Βργ ἤθη, Βομάθγῃ Ὀθβίθῃ- 

[4118 ἸΘΏΘΥ 68 ΒΘΙΘΒγθῃβ), Βοηἄθσῃ ,δηΐγοί θη, ἀγάηρθη, πδϊμῃϊρθηί, 8βοὶ 

68 πη, ἀδ88 οἷῃ Ὡδομέοϊροηᾶον [πδηϊξῖν ΟὗοΥ ἀΔ88 οἷῃ ἀσδουβαιν τοὶ 

πρός οἷον ἐπί ἀΐθ ογέογα θυ] οῆθ αθαδηκοηοσσϑηζαηρ Ὀἰθέοι (νεῖ. Βογοὶὰ 

ἃ. ἃ. Ο). -- Αὐοὶ εἰπεῖν τινα πολλά τε χαὶ ὄλβια Καπῃ πἰοῃξ ἀΔ8 Ὀοἀθαΐθῃ, 

γνγ88 ΕΔ ΒΟ 68 Ὀοἀσαίΐθῃ ψ88ι. Μὴ νου θίομβο Ὀοἰβρί θ᾽ βυνοῖβθ Κορῃοο]. 

ΕἸοοίγ. δ283: χαχῶς δέ σε λέγω, ἔτ. ἱγδρ. δΔᾶθβρ. 447: οὐδεὶς ἂν εἴποι χεῖνον 

ἀνθρώπων χαχῶς, ΟἸδογΥθιηο ἔγρ. 24: οὐχ ὡς νομίζεις τὸ φρονεῖν εἴπας χαχῶς 

πᾶ ἄδηθθθη Ατἱβίορῆ. Εἰθο]θβ. 486: τὰς μὲν γυναῖχας πόλλ᾽ ἀγαθὰ λέγει, σὲ 
δὲ [πολλὰ χκαχά, πᾶ μίθτϑιι νϑγπιθρ Ὧ848 ΗἩϑηίαγοΐῃ πολλά τε χαὶ ὄλβια 
Ὠἰομία Ζὰ πάσχῃ : 8. Κυίρον 69, 82, 8 υπᾶὰ (ποδυΐῖ ϑίθϊῃ σοσυγθ 80) 

Ηοτγοά. ΥἹΠ, 61, 9---10: ΙΧ, 107, 18---16. 
2. ΜοΒυΐΆομθ Βοίβρίϑῖθ ἀἄθυβθθθῃ Βυοἢ βία θην θυ υθο βαπρ Θρθὰ ἴῃ ἄθῃ 

Ἡοτγοδοι- δι βοβγίέοη Β4 06 ἰοὰ ΚυΙί. Βοϊίγάᾶρο ΠῚ, 14 σΖυβαπιπθηρθβίθιί, 
248 



96 ἀοπρθ.2. [164] 

τηοοἶ ἴθ ΘΓ δὰ8 ἀ6πὶ ἡϑομβίθῃ ΑὈΒομηϊ ουβθῆθη, 4888 ἀδγ [1606 

Μύδβοῃ υτμβοηβί ρϑύγθβθη, ἀδ88 αἀ1θ ἀϑῖῃ φυθο ιβοβθη [,6Ὀ6η8- 
1464] σιάθυν 10; ἀδυρορυδοβίο Ηυαϊραηρ ἀμ] Ομ ρΟΌΠΘΌΘα 
ὙΆΓ. --- 6 ΘΟΙΒ61 ἀθ8 ρυϑιητυδβομθη ϑαδ᾽]θοίθ Κϑηπ δηρθ- 
ΒΙΟμΒ ΘΓ τοι ρυϑ!] ογθη Ε]16, 16 816 ἀἢ8 ἱπβθθβομάσγο 1, 89, 

Ι, 114, 21---22, ΥἹ, 80 1π., ΝΠ, 208, 18---19 δυΐδίοπΒβοη, πιολί 

τὰ Μιπάρβίθη Ὀοέγοιηάθη. 16 ῬΏγαβα πολλά τε χαὶ ὄλβια 6 ]Π0ἢ 

σοσιηηΐ οἰπθη. οι ρϑη τ] ἢ ΙΓΟΠΊΒοῆθη ΒΘ ροβοβιηδοῖ, ΘΏΙ 
ΙΏΔῃ 516} (ἋΟΓ Κ,8η2Ζ 8η66 8 ροαγίθίθῃ, δυῇ Εὐγβίθησηδομί υπά 

Ηουυβομουρίδηζ ὈθΖίὶρ] θη Αηνγθπάπηρ ἀἴθβοσ ΥΥ οὐ σου ὰηρ; 
οὐἸπηθσί, 6] θ ὍΠΒ ἱπ ἀ6Γ Δ] οἸδηπίθη ϑαγάδηδρϑ)- Οὐδ βου 
Ὀαραρποί (ΟΒοοΣ]. ὅδ ααδ βαροτβ., θα. ΝΈΚο, ρ. 196): 

ταῦτ᾽ ἔχω ὅσσ᾽ ἔφαγον χαὶ ἐφύβρισα χαὶ σὺν ἔρωτι 

τέρπν᾽ ἔπαθον, τὰ δὲ πολλὰ χαὶ ὄλβια πάντα λέλειπται. 

Οαρ. 832, 12 ογὔσγίοσι ο]0η. ἀ16 ΕἾΑρΘ πδὸὰ ἀθπὶ ΥΥ οί 
ἀ68 Βϑιοδίμυμηβ ὑπα ροϊδηρί ὨΙΘΥΌΘῚ Ζὰ ἔοϊροπάθιῃ ΕΡΘΌΠΙΒΒ: 
ον. δίθιηγθίοθ, δ ΌΘΓ τὰ [ΠΘὈσίροη νοι ΟἸάοκο ποδί Βαρίη- 
βύϊσίθ Ὀοβιίσί γῸῦ ἀθῖὴ τηϑββὶρ Βουη 6] θη, ὍΘΙ βοπβὺ ΟἸοΚ- 
ΠΙσμΘη ΖΌΘΙ, ἀΙΘΒΘΙ ΔΌΘΙ ΜΟΥ ΘΏΘΙΩ ν] 6] 6.161 ν᾽ ουζάρθ. [)᾽΄6 Ζύγϑὶ 
γογίμθ]ο 465 Εὐγβίογθη Ὀθβίθμθη ἴῃ ἀον ΕἸ ΒΙρ κοῖς, οἰμθη ΒΟ ΘΒ ἢ 
ΘΒ ΟἸΚΒΔΙ ΒΒ ΘΟ ]δρ ἸΘΙΟΒΙΟΣ Ζὰ οείσαρθῃ πᾶ ο᾽η6 Βορίογαθ Ἰϑο θυ 
Ζὰ ὈοίτΙοαρθη. 1916 ν᾽] οὶ νογζάρθ 468 1 ,ϑἰζίθυθηῃ ΔΘ. βθίζθῃ 
ΒΙΟἢ. δὰβ 41} ἀθὴ ορῃαηρθη Ζυαβδιτηθη, αἰ 4848 ΟἸοΚ βθίμθῃ 

Οὐπδηροη ρονδησί ἀπὰ δον σγϑίοθθ ἀοΡ Βϑβιίζ γοῃ Ο6]α 
απα τὐ ΚοίποΥϊοὶ Μδομὺ νου ϊθιῦ. 1 Ίθβοὺ ΚΙαγΘ ἀπα 80 νγοὶΐ δΓ' 
ΤοΙσμί, τ ομῦρο ἀθάδηϊκο ἰδ ὍΘ ἀυγοῖ αἷμ αἱίοβ ΜΙβδνογβίβηα- 
Πἷ88, γΘ]οἤθ5 ἀ16 [ηἰογρυηοίίοαῃ νογάθγθὺ ἀπα ἀϊ6 ΕἸπβοδΒαϊίαπρ 
ἀογ Αἀνογβδῦνυ- ΡΥ Κ6] δέ δὼ πἀῃγθοβίθῃ Οτίθ νϑυϑηϊαββί Ἀϑδί, 

Ὀ18 σὰν ΠΠππΚοη  Π ῃ Κοὶς θηἰβίθ] ποσάθη. Μίδῃ νογβίδπα υπὰ 
νογβίθῦ πϑη] 10 ἢ ἀ16 ήοτίθ ταῦτα δὲ ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύχει ἀΔὨ1Π, 

818 ΟὟ ἀδγ ὑγϑηῖρ θαράϊογίθ εὐτυχής ΔΘ ἢ νοη 76 6υ]οὶ ΘΒ ΟΚβα]8- 
ΒΟΙΪαρ απ νοῦ 6ἄθιι Ν᾽ υϊδηροη Ὀανγαιγὺ 1606. Ὑᾶγθ δΌΘ. 
4168 ΤΙΟΒΕρ, ἀδπη μᾶϊί6 8 ἀ6Γ μέγα πλούσιος ἀνόλβιος δέ γΟΥ ΒΘΊΠΘΙᾺ 

γυιάογρασί πϊομῦ οἴνγἃ (ΠΌΤ Ζ01ἷ16ῈῚ δοτγζΖῶᾷρο' (δυοῖσι προέχει --- 
μοῦνον), βϑοπάθσῃ ἀρογβααρί Κοίπθη νοσϑυβὶ Πθηη σὴ ἄσθα ἃ 
οἴη ΗδΙ]τα 6] ραρθη οἷπα Κυδηκμοῖς οἷρποί, Β Βίπρδρθι 488 

δ] 61] Θαίρθσί, δου νοὰ ἀογ Κυδηϊκῆθεῦ ΟὨ πο μπ νϑυβομομί 

χα, στὸ Ὀ]οΙθύ ἄδηη Α᾿5Β δογζυὰρῦ Μϑδὴ ἀθθγβοίζο α16 ὅ.6116 



[165] Ἡοτοδοίοίϊδονο Κἰπάϊθη [. ΟἽ 

(απ Βοῦγοῖθο α16 ἔγρ] θη ὙΥ ογίθ) νυ] θ᾽ ἢν αἰβο: 6 σ ρον] ῆρ 
ΒΘΙΟΒ6, δροῦ ἴὰ [ΠοὈτῖροη Ππρ] Δ ΟΚβορο Ὀδβιίζί πὰῦ Ζυγθὶ 

γογχάρο νοῦ Φθηῆθιῃ, σϑίομοιη 488 ΟἸύοἰς μο]α ἰβί, ἀἴθβοὺ ΔΌΘΥ 
ΨΟΥ ἄδη Βοίσμθα πᾶ {Ππρ] Δ οΚΒΟΙ ρθη ρδὺ σν]616. 1.6 1ωοἰζίθγο 
δὲ σου ροπαθν οἷπο Βορίογάθ Ζζὰ θϑθάϊρθη ἀπα οἴηθη οι οκ- 

ΒΦ ]ΒΒΟΒΙαρ, ἀδγ ἴμδη ὑἰι, σὰ οΥίσαρθη ; 96 ΠΟΥ ΔΌ6Γ δὶ ΕΌΪΡΘ μα 68 
ΨΟΥΓ ἴθ σογᾶῦϑ8. ΕἸηθη ΘΟΒΙΟΚΒΑΙΒΒΟΠ]δρ Τγο ΠΟ ἀηα οἷπο Βο6- 

βίογαθ σὰ ἰγᾶρθῃ ᾿ἰδί δσ' πι᾽ οδΐ ρ]ϑιοἢ νϑυτηῦρομα, 81161} ΟΣ ἄθιὰ 
ΔΒ ΙΘἢ ΠΟΠΙΠΘΗΩΥ ΠΘΉΠΘΩ Ὑ01], Ὀουϑασί ᾿μη βοῖη σηβῦροβ ὅ6- 

ΒΟΒΙΟΚ: ΘΓ ἰδὲ ἴσοι νσοὴ Οθῦγθοῆθη, σοῦ ιθοβίμδυση πα σνοη 

Τ,οἰάδῃ --- τοὐνῳ Κιπᾶάοση ροβθρτιοῦ πα ταῦ Θομόημοι (ταῦτα δὲ 
ἡ εὐτυχίη οἱ ἀπερύχει. ἀπηρός [δὲ] ἐστι ἄνουσος ἀπαθὴς χαχῶν, εὕπαις 

εὐειδής) ΘΠ Γ᾽ πὰπ ἀρογάϊοβ πο βοῖη 1 θθη 08} ἈὈ6- 
ΒΟΒΙΊΘββθη τγιτά, ἀδηὴη διαδί ἀὰ ἄθῃ Νίδῃηῃ ρϑίαπαθη, ἄθῃ ἀὰ 
Βα δὲ :} ΟΥΓ νουαϊθηΐ 65, ρ] Κορ σὰ θίββθη. --- Ζυϑίουϊοὶ, 80 

1 Ὅϊο Ῥ)ογίο οὗτος ἐχεῖνος τὸν σὺ ζητέεις 1] θη οἰῃ ἴῃ βίο ΔΡΡΘΒΟΏ]ΟΒΒΘΙΘΒ 

βαρ! 64, ᾿πᾶθπι ἀΐθ Οὐρα]α Ζὰ οὗτος ἐχεῖνος (σϑηϑα 80 νῖθ σὰ ὅδ᾽ ἐγώ, 
τόδ᾽ ἐχεῖνο, σὺ χεῖνος ἃ. ἀρ].) ἰπσυροάδομί τίσ. ὙρΙ. Αγὶβδί. Ῥοϑί. Ἂ.1 4 
((4485, 16--17): --- μανθάνειν χαὶ συλλογίζεσθαι τί ἕχαστον, οἷον ὅτι οὗτος 

ἐκεῖνος. Τμαοΐδη. βοταη. ο. 11: --- ἕχαστος τὸν πλησίον χινήσας δείξει σε τῷ 

δαχτύλῳ, οὗτος ἐχεῖνος λέγων. Π6γ8610. Ἡδτγοᾶοί, 85, Αδθίου 8. 2: --- ἐδείκνυτο 

ἂν τῷ δαχτύλῳ᾽ οὗτος ἐχεῖνος, Ἡρόδοτός ἐστιν, ὃ τὰς μάχας χτέ. Μϑῃ Βἰο[ΐ, 

τὶ αππιούνιγὶ β΄ θ᾽ πη 8 Βοιηθυκπηρ (ἐστί 1ϑδὲ νοῦ βοΐηθηῃη ΒοΖαρο ροβροσσί' 

τη ννῖθ ρυιηα]05 βϑῖπθ ΔηρΘΌ]ο 6 Βοββογαηρ ὃ ὄλβιος βἰαίί ὄλβιος ἰδὲ. --- 

ἄπηρος (ἴῃ ἄθῃ ταρἰβίθῃ ἀπᾶ Ὀϑβίθη Ηδηαἀβοιγ ἔθη σὰ ἄπειρος γΟΥΒΟΒ τ Ό6 αι 

απᾶὰ νου Ηοίμβῖυβ υυϊθάθυ μουρϑβίθὶ]}) Ὀοζοίομποί --- ροϑίοι ὁλόχληρος --- 

ἄθῃ ἰπῃ 7 οΟ]] δι βϑῖηοσ ΟἸ1θα το ββθὴ πα πὶ  Ο]]ρΘΏι.88 ΒΘΙ ΠΟΥ ροἰβίϊ θα 

παπᾶ ἸΘΙ]οἤθη ΕΒ κοιΐθῃ ΘΒ μα] θη ΜΘΏΒΟΒΘη ππᾶ ᾿δὺ βοιδῦ ἀδ8 Δ 

ἄρον βρὶΐζο ἀΐθβοῦ Αὐζθ!απηρ ταδὴ τηδομΐο βᾶρθῃ 81] 6 τηδρ]ϊομο ὙΥ οτί, 

488 πιδὴ ΒΘ Ὦγ τηϊξ Τὺ ηγθο δ πὶ βοῖηου θη ῃϑὶζ τ 1116 δηροίοςίθῃ ἢδί. 

ἀπαθὴς χαχῶν Τη.88 85, ἀδιυηΐϊί 68 οἴῃ ὥρϑοϊθβ. ὨΘΌΘη δηάθγθῃ ϑρϑοϊθβ 

πὰ πἰοῆΐ οἷ 8]]υπλΐλϑβοηθβ αθηυβ Ὀοαθαΐθ, ἴῃ Οἱ προ βο γδηκίθσγθιῃ ΚΠ Π 6 

818 2. Β.1Π, 119, 18; Υ, 19, ὃ: Ν7ὟἼΠΙ, 184 ἴῃ. οὐδθγ οὶ Ρ]δίο Ρμδοάγν. 2806 

ψϑυβίθῃθη, ΜΟΪ] νορ Κὔγροιϊοϊ θη (νρὶ. ρ, 884: μάντιν ἢ ἰητῆρα χαχῶν). 

θογ ὙΥ}άθυβργυςσι, ἀον ἀδυίη σὰ ᾿ἰορθη βοβοὶπὶ, 4888 θυ εὐτυγής ἀθηποοῖ 

ΟῚ ΟἾΠΘΥ ρΟ] ΘΠ] θη ἄτη ροϊτοθη τὶγᾶ, ἰδὲ ΤΟ ΩΣ ΒΡΥΔΟΒ]ΙΟὮΘΥ. 8]8 

ΒΔ ΟΆ]ΠΙΟΠΘΥ Ασί. 1η ὙΥ̓ΔΕγμοῖΐ σουρ] οὶ Ἡογοᾶοῦ ποῦ ϑονοῦ } ἄθῃ πλούσιος 

ταὶ ἄθιῃ εὐτυχής, 818 ἄθῃ πλοῦτος τηϊΐ ἄογ εὐτυχία. Ὠδ88 αἴθ ]Ἰοἰχίθσο ἴῃ 

Ἰγοίῃοπὶ Θἱ ΖΘ] θη ΕΔ]16 Ζὰ νο] ]δίδηαρου  ου γΚΠ Πρ; ροΙδηρί, αἷθβ 

δοϑίθῃῦ οσ 78 8184] βϑ] δὲ ἴῃ ἄθὺ γ᾽ ]οβϑβέθῃ  οἷβὸ (τὰ πάντα μέν 
νυν ταῦτα συλλαβεῖν ἄνθρωπον ἐόντα ἀδύνατόν ἐστι). Ιπὰ μδομδίθῃ 
αταᾶθ ἀπροτγοίτας ννᾶγθ 68 Βἰηρδρθη, ἄθπι εὐτυχής --- ᾿ἶθ ἀϊθ6 ΘΘρΥΘΥ ΒΟ ἢ 9 

Αὐῇαββαηρ ἀἴθ8 ϑγμθίβομί --- 1646 ἐπιθυμία Α᾿ΖαΒργθοθθῃ. (Βογοὶίβ οτος 



ο8 ΘΟΡΘΙΖ. [166] 

ΒοΒοϊηί 68, μδὶ ἀθπ γα] θη, βοόμοπ ἴῃ ΘΓ ΑἸΒΙ σαπρ Ὀδὶ δίορϑΒ 
(ΕἸοΣ1]. 105, 68) οΥκοπηθάσθη Μιββυθυβίδπα σνουβομα]!άθί: ἀ16 
ΤΙ Πα Θ᾽ ρου] 086, ΔΌΟΥ ἀαγοῖ οἷπο ΕἾ]16 σοῃ ΒΒ Ιβριθίθη δῦοῃ 
61 Ηοτγοαοὶ ροβιομοσίθ οσοπάπηρ νῸη οοὗτος’ τη Βοζαρ; δυΐ 
ἘοΙρομᾶθβ (νρ]. δίθιπη σὰ 1, 157), υπα αἀ16 υπογνγαγίοίθ Ὑ θῃ- 
ἀπηρ, τοϊοἰδὲ ϑιοἤοῦ βίαθὶ ἀον Οὔϊοῦ, ἄθγθη ἀν ΟἸ] ΚΠ ἢ 6 
{ΘΠ πιγά, αἀ16 [0606] ρσοηδηηΐ σογάθη, νοῦ ΜΘΙΟἤΘη ΘΥ 
Ὀονδηγί Ὀ]ο δέ, γοσδὴ Ἃ16 Ζυγοὶ ροβινϑῃ ΟἸ ἀοΚαέδοίογθη, ἀ16 
ΘΟΪΟη. δ τηδορῦ, πομῦ οθπθ οἷπθ Κ]θῖπο [Πγορο τη ββὶρ- 
Κκοιῖ Β10}} ΘΩΒΟΒ]ΊΘΒΒΘΗ. 

16 ρϑῆζθ [6116 1δὲ δο ἀδυαμα 80 ᾿ηίογθδδδηΐ, ὙὙ61] 810 

ὙΓ0}] 616 ἅ]686 Αὐνγοπαάππρ ἄορ νοὶ 4. δί. ΜΗ] βο ρϑῃδπῃηίθῃ 
ὈιθβοσθηΣ- Μοίμοᾶθ δα του] βομα Θδροπδίδπαθ θη], Ηθγοδοί 
Ὑ11 416 ἀδιμδ]β ν16] νϑυβδπαθ]ίθ ΕἸαρα ἅδον ἀθη τοϊδθνθη ΥΥ ουἢ 

ἀν Το οηβρτοσ (8 ν υρ]θι 6 νοὺ ΑἸ] οι α16 δυ 8] 16 πα μη] 1 Π 6 
Εγδσγίθγαηρ 61 ΕσΤΡΙ 468 ἔγρ. 2871) ἀυσοι οἰη 1468168 Εχρϑι!- 
τηθηὐΐ θηίβομοάθη. Ααῇ ΘΓ δἰπθηὴ ϑοϑιίθ βίϑῃύ ἄἀδθγ Βϑιοβίμυμχ, 

ΖῸΣ ιδομδβίθῃ Ῥοΐθῃζ δυβοῦθῃ ὑπ σο βοίμθῃ ἡδίομθη Οὐη- 
ΒΘα θη ΖθΘῃ ὈΘρ]οιοί, ΔΌΘΥ Ἰοβροδβι σοι 4116 8 βοπβίροῃ ΑἸ οΚΚα- 
σάϊογη; δα ἀν δηάθσθῃ ϑϑιία 46 ὺ ΤΩ ΡΘρΥ ον ἀρσίροη ΟἸοΚΒ6- 

βΆΌΘΠ: ΘΙ Ό]Π1Οὴ6 ἀπὰ ροιβιρα Γηἰορτι δι, ΟΘβαπα οί, Βομδπβοι, 
Κιπάδγβαρθῃ (πἰομῦ Ὁ]05 ἀν ααδη δεν) --- απ πὰη Μ]γὰ 88 
ἄϊοβοσ ἀδρθη  ουβίθ ]ὰηρ ἀ16 ΒΙ]Δης ροζορθη. [πὶ τηϑίβοα ΒΟ 6 
ΒοΖιθμυπρ τηδρ᾽ τηδη Ῥ]δίοβ, ἔγϑ ο ἢ ἀπρΊθιοἢ ροὶβί- ἀπα ἰΘΌ6η8- 
γ ]ογοβ ΕἸΧροεϊταθηΐ ταϊδ ἄθιὰ ὉΠΒΙ ΘΒ ΡΑΥ τηδομβοηάθηῃ ΒΙηρ 468 

αΥγρθβ ἴἢὴ ἀογ ΒΘρΡΌΘΙΙ γουρ] θιομθη. 
16 ἀδὺ ᾿στῖροι Αὐδαββυαμρ 465 Ζυβδιωπιθη δ ηΡῈ 8 ϑηὐδβίδιλ- 

ΙΏ6η46 ἘΠΠΒΟΒΙΘΌυπρ οἰπθβ δέ ψϑβί βίοι ἴῃ ἀηβογθιῃ Τοχίθ, [818 
ΘΟ} πἰομΐ ἧστο, ΠΟΘΙ τηθ νη 8}8 πδοινγθίβθη, ἃ ΒΟ υδίθη 00] 
ΥΠΠ, 187: ἦσαν γὰρ τὸ πάλαι καὶ αἱ τυραννίδες τῶν ανθρώπων ἀσθε- 

γέες χρήμασι, οὗ μοῦνον ὁ δῆμος" ἡ [δὲ] γυνὴ τοῦ βασιλέος αὑτὴ τὰ σιτία 

σφι ἔπεσσε. ἰοίη Βαὶ ΗΙ6Γ αὐτοὶ οἷπο ΓΠπιβίθι]ὰπρ 6] ἔθη ἡ ]]θη, 
Θ]Ομ6. οἷπθ οὺ Βουνογβίθομοηδβίθῃ Επρθη τ] ΟΠ] οἰ θη ἀ68 
Βογοαοίββοῦθη Θρυθομρ γϑαΟΒ. οἰ ἴδ ο ἢ} ὑγορυγιβοιῦ: 416 ) οσδη- 
Βί6 Πρ; 468 Ρορτἀπαθπάθῃ ΝΟ θηβδίζοβ, ρ θα ν 16] οὐ ἀον Ηδαρί- 

Βδίζ ταϊῦ δἴπϑιῃ χαί, δέ οάδϑ ἀλλά δὴ ἀδ8 ἔγάμοτθ δηροπΡ 

ΜΟ]16, τῖθ βϑίῃθ ἀπᾶϑυϊαπρ Αοία τποπ86. 1, 98---99 ᾿ΙΘγὶ, ταῦτα δαΐ 

ἂδ5 Το]ροηᾶθ δοζίθηθῃ; ἄοοι πδὶ ογ ἀϊθβο Αὐδέδββυπρ ψϑᾶάθυ Ὀθρτ πᾶϑί 

ΟΟΘᾺ ἴῃ ἰῃτθ Οοηβοαύθηζθη υϑυξο]ρί.) 



[161] Ηοτοδοίοίβομ ϑέπάϊθῃ 1. 99 

τιτᾶ, οἄθυ ον, νῖθ δὴ ὈΠβογον ὅ.6116, 646 βοϊοβο Ψογθιπάσηρ 
τηδηρθ ]: (νρ]. δ Κοηδον δὰ Ἰοο.). Βθίβριθὶ 468 1ϑίζίθγσοπ υπὰ 
Β6Θμογθ ΒΔ1168 Ὀϊοίθη ΓΝ, 162, 2: τοῦτο ἐπὶ παντὶ γὰρ τῷ διδο- 
μένῳ ἔλεγε, τελευταῖόν οἱ ἐξέπεμψε δῶρον χτέ. οἄογ ὙΠ], 94, 24: 

ταῦτα λεγόντων ἀπιστέειν Ὑὰρ τὸν ᾿Αδείμαντον, αὖτις τάδε λέγειν χτέ.ἷ ---- 

Μιββνυθυβίδπάθη γα τὴ. Εἰ. ἀ1686 Οὐπβίσιιοίϊοη, οὔθ 4888 7160 ἢ 
ΤΏΘΗΓ 8418 ἀ16 πίουραποίομ ἀδγπηίος ρθη μδζί6, δαὶ 1, 112, 
11 Εἴ, νὸ Ἰοὰ α16 δᾶϊζθ ψχῖ6 ἔο]ρί σὰ νϑυθπάθῃ οιαρίθῃ]α: ἐπεὶ 
τοίνυν οὐ δύναμαί σε πείθειν μὴ ἐχθεῖναι, σὺ δὲ ὧδε ποίησον" εἰ δὴ πᾶσά 

Ὑεὲ (γε Οἰαϊβέ., Βοκικ. τὸ ἀθη Ὀοβίθηῃ Ηδηἀβο 6) ἀνάγχη 
ὀφθῆναι ἐχχείμενον,2 τέτοχα γὰρ χαὶ ἐγώ, τέτοχα δὲ τεθνεός, τοῦτο μὲν 

φέρων πρόθες,, τὸν δὲ τῆς Ἀστυάγεος θυγατρὸς παῖδα ὡς ἐξ ἡμέων ἐόντα 

τρέφωμεν. 

1, 88 βρυϊομὶ Κυὔβυβ ζὰ Αἰγβ: εἷς γάρ μοι μοῦνος τυγχάνεις 
ἐὼν παῖς" τὸν Ὑὰρ δὴ ἕτερον διεφθαρμένον τὴν ἀχοὴν οὐχ εἶναί μοι 

λογίζομαι. Ἐπ 1ιδὺ ἰγϑυρ, 4888 τηδῃ Ὑ]ΘάΘΡ α16 ΕΘΑΘΣ ουρτθ θη 
ΤΩΌΒΒ, ἅτ α΄16 σὸὰ οὶ νουρθβομίαροπο ΤΙραηρ ἀοΥ ἀστοῖ- 
ΒΟ ΟΒΒΟηΘη  οσίθ σοη Νϑαθιῃ Ζὰ δι ρἔθ]θη. ΕὙΘΙΠΟΒ Ὀγδαομίθ 
αἸοὸ δαροί 68 Ἱομί σὰ δοιμίθῃ, ὯἋ888 (ἀθὺ ὈΊΒΒΘΥ ἰδαθβίυσητηθ 
ϑοθης 468 Κυῦβιβ δὶ ἀθὺ ΕἸΏΠΘΉΙηΘ σὴ δγα]8, 818 ΘΓ ΥΟΥ͂ 

ΘΟΙΤΘΟΚ απ Αὐΐοραηρ ἀϊα ὥὄὔργϑομβ ρονίηπί, ,βοΐοτί ἄθιῃ 
ῬΕΥΒΟΥ ν βίη ]10}} Βρυιομί απ ἄθη Νϑιλθῃ ΒΘΙΠ65 Ὗ δίθυβ' Ὑγ6 188 
(ϑιδθίπ Ζὰ 1, 8). ΑἸ]]οῖῃ ΗἩογοάοὶ Κοπηΐ 1ηπ ΘΌΘἢ ΠῸΣ 815 βίπμητη. 

Εν ποπηΐ 18 1, 84 τὰ μὲν ἄλλα ἐπιειχής, ἄφωνος δὲ υπᾶ 

ὙΠ ΘάΟΣ 80 ὁ δὲ παῖς οὗτος ὁ ἄφωνος, ἀ6Βρ]θ, θη 84 τῶν οὕτερος 
μὲν διέφθαρτο, ἦν γὰρ δὴ κωφός, τγὰβ (γ|0 ἋΟΥ ΟΥΔΚΘΙΎΟΓΙΒ ὃ 

1. Απάθρσγο Βοίϑρίθὶθ βίϑῃϑ θὲ Μοϊδηᾶοσγ, 6 δηδοο αὐ 8 ΗἩογοάοίοὶβ ὑ. δ4---δδ. 

2 Αἢ δι Κ'.6110, γο ἀον Ηἰγὶ ἄθῃ Βοίθῃὶ ϑιαρῆϊδηρίι, 88 0 Ό θη ἂθ8 ΚΙ οἱ Θ ἢ 

Ογγὰβ υπίοσ Κοίμοη [Πτηδίδηαθηῃ Ζ: ὙΘΙΒΟΒΟΏΘΩ, ᾿ἰθδὲ τηδὴ (1, 110 8ῃ.): 

ἣν μὴ ἀποχτείνῃης αὐτὸ ἀλλά τεῳ τρόπῳ περιποιήσῃ ---- ΝΙοΟΒΕ αποάδπι 

Ἰηοᾶο, Βοῃάθγ αἀποσυῃαθθ τηοᾶο νουϊδηρί Ἰθάοο ἀοΓ Ζιυιβδτ ΘΒΔῺρ᾽ 

(Δγμονν ἰἰθογβοίχὶ Βδνν ]πβοη τὶν Ποῦ). ΑΪδο: ἀλλ᾽ ὅτεῳ τρόπῳ νή6 

1, 121, 8: ὅτεῳ τρόπῳ δύναται ---. 
8. Α]8 οἷῃ Οὐχ οβαχῃ τηϑρ' 68 ρΟ] θη, ἀ8488 ᾿ἰθίῃ δυο οὶ ἀΐθβοὺ '16116 8δῃ 

ἄἂογ Βοάθραϊιπρ, ἰδαθροΌογθη, ἃ. ἢ. ἰδυδδίθταητα, ζοδβι βᾶ]} ὑπὰ ἄθῃ  οΥ 8 

ΠΌΒΙΊΘὮΩΥ ὙΠΥΚΙΙΘΉ 8ὸ θογβοίχζε, ννὲθ ἰοὰ ΖΘ βοῖγ, ἢ. δδβίοσυ. αγιθη. 1887, 

44δ, ἀπ Ββϑὶῃὴθ Αὐυΐεββυηρ δὰ δοϑυγάσχη Ζὰ ἔΠγΘη, ΒΟ υΖ δῖ ΘιηρΡΙΟ ΒΒ] 

μδιΐθ. Οὐαθὺ υἱϑ]θὴῦ σγοπιδρ! 0 ἢ} ποσὰ νου κοι γίθσ, πδη ]ο ποῦ: πᾶ 

ἄθῃ Τδῦθθη συϑυηθῆση ἴομ’ --- βοπάθσῃη: ΜΟΥ ἄἀθῃ αϑαάδηκθη ἀ68 

ΤΑΌΡΘη ἀπά μὅγο ἀϊ6. ὄργδοηθ ἂθβ Κα μμθη. 1η Υ̓ΔΕγΒοὶΐ Ὀοαθυΐοί 



30 ΘΟ ΡΟΙΖ. [168] 

χαὶ χωφοῦ συνίημι χαὶ οὐ φωνεῦντος ἀχούω ΟΔρ. 47, 2 ᾿ἰΘμχι) διοἢ 

Ὀ61 Ηδγοάοί ψ6 βοῃβδί τῃθυ δος οβδίστηση, Ὡϊοδύ ἰἴδαρ' Ὁ6- 
ἀθαϊοῖ: ὑπα Θά ]Π1οἢ τηυβδίθ ἀθὴη ἀοὺ νδίο. ἄθιη ϑόομηθ διβϑί 
ΒδΡ6 ἢ, ὙΘΙΟΒ6Β ἀδ8 ΟθΌυθοθθη βοίποβ Βυιάθβ βοὶ, ἃ Κδι 68 
ἄθπη ἴῃ ἀἸθβθῖῃ Ζυβδιρτα δηρε ἀρδογμῃδαρὶ ἀατδαΐ δὴ ἀπα πιο 
ψΊ ΘΙ ἢν Ὁ]Ὸ5 ἀαγδυΐ, 4888 ἀοὺ ἀπρ] ΠΟ 6 ῬΥΪΠΖ διεφθαρμένος 

ἘΠῚ ποδὶ ὁλόχληρος 5610 ΝΙΟΒῚ ψγϑῖ] δὲ ἰδ Οὐδὺ βίυχσηση Οὐ θΓ 

ΔΌΘΙ ἰδ Βίμτμτη, ΒΟΠΘΥΏ Ὁγ6}} ΘΓ οἷη Κυάρροὶ πα βοχῃ ΖΓ 
ΤὉ͵οθουηδῆτηθ ἀον Βδριοσαηρ Ἀπ μὶρ ἰδὲ, ἀδύυτῃ χβ] 6Γ ἄθιῃ 
ΚύμρΠοῆθη αΐθυ 80 γΘηρ, 8415 ΟὟ ον πιοδῦ νουβδηάθη τγᾶγϑ. 

1)6γ δαΐζ, ἴῃ σψϑίομβοιη Ηοτοαού βοὶῃ Βοίγοιηαάθηῃ ἀθρου ἀ16 

ΡΙΌΤαρΘ 1158ὲ ΔαΒΒρυι οι, τα θ]βὲ γί ομ ον Ῥοιβιβίγαϊοβ δοίη Βἴλοῖκ- 
ΘῊΡ ἤδὸὰ Αἰμθη Ὀθνγθυκβίοῃρίὶ μᾶΐ, 60, 10 δ΄, βοβοίῃηΐ βι ἢ 
Τα ΟἾΠΘ ΑΠπηδῆσηθ οἰποὺ Το 1666. νουβίδηα ομθὴ Ποαίαηρ 
Ζὰ δηἰΖιθθη. [6 πὴ α16 ρϑιβίιρο {[Π6 Ὀου]ορθηθ οι ἀοΡ ἀδιηδ] ρθη 

Οτθοθοα ἄρον ΝΙοΒίρυιθοῆθη ἀπὰ ἀον ΑἰμομοΣ ἄδου α16 βοῃβί!- 
δθη ΟὐἹδοῆθῃ τηϑοιύ 16η6η ΟΥΡΔΠΡ' ΦΊΔΙ ΘΥ̓ΒΊΔα]ΙΟΉ ΘΙ ΟὝΘΥ 
ΘΠ ΙΏ8Ὴ ὙὙ111] ὙΠ ΡΘΡΥΘΙΠΙΟΙΘΥ, ΔΌΘΙ πΙομῦ ΘΙ] ΓἸΡΘΥἱ 418. ΟΥ 
δ ΒΟ ἰδί, ππηα βοιῃϊύ νϑιτηδρ ἴοθ πος ΔΌΖΟΒΘΙΘΙ, 16 ΔΘΥ 
Ηϊηνοῖβ δα θη 6 Τ ίβδομθῃ 488 {ΠΥ {}61] εὐηθέστατον ---- μαχρῷ ἰγροπά 
Ζὰ Ὀοργάπαθη τὰ δίδηαθ ἰδ. [7π4 ρῇορι βίοβ. ἀθῆη ὑη8ον Ο- 
ΒΟΒΙΟΒΙΒΟΒΤΘΙΟΥ βοηϑύ 80 ὉΠΌΘΒΟ] θη δυβζαανίζοϊκθη, Ὑγ16 65 ΒΙΘΓ 
ἀοὺ ΕΔ] δ: μηχανέονται --- πρῆγμα εὐηθέστατον --- εἰ χαὶ τότε --- 

μηχανέονται τοιάδε Εδβ τηδ8 οἷῃ Κἰθῖίηθβ ϑαΐζρ!θα δαβρθίδ! ] θη 

Β61Π, 6] οἤθ 5 ρθη ἀογ  ού σα πα γα ηρ 4685 Η]ΒΙΟΥΊΚΟΙΒ αἸγθοίθῃ 

Αὐδάταοκ 116. ἸΟᾺ βοίζθ δίῃ 80] 08 Ὀθιβρ  θίβυγθῖβα θη: --- μη- 

χανέονται δὴ ἐπὶ τῇ χατόδῳ πρῆγμα εὐηθέστατον, ὡς ἐγὼ εὑρίσχω, μα- 

χρῷ. (θωῦμα γάρ μοι), ἐπεί Ὑε ἀπεχρίθη ἐχ παλαιτέρου τοῦ βαρβάρου [ἔθ- 

Ν : 

ἄρῃ Οὐδίϑίνθυβ, οἤμηθ θἄρθῃ Ῥ]θομπᾶβιηιβ: 0{{6} νϑυύβίϑθῃο ἀδβ8 1.8]]6ῃ 

4685 δ πτητ 6 υπᾷ ἸΘἢ ὅτο ἄθῃ, ἀθγΓ Κοίμθῃ ΤῸμ νοι 816} ρἱδί. ΕἸΌΘη50 

 ογάθῃ συνίημι ἀηᾶὰ ἀχούω νρογθυπάθηῃ οὶ Ηΐίρροον. Υ1Π|, 611 Ταῦιτό: 

- χαὶ μὴ ἀχούων, μηδὲ ξυνιείς, θανατώδης ; οἄδγ δὶ Ὀθιροϑίμ. ΜΙαΐϊϑη. 

8. 60: εἰ ταῦτ᾽ ἀχούσαιεν χαὶ συνεῖεν οἱ βάρβαροι. 16 ππαγίου]τίθῃ 

Τ1,δαΐθ ἂθ5 ϑ'ίυτωσ θη βἰπμα ΘΌΘΩΒΟ Ὑγθηῖρ' συνετά, νν7ῖ6 65 ἅ16 διίϊου] τί Εθαθ 

Θἴπθβ ΕὙΘΙΠαΒΡΥΔΟΒρΘη ἰδ; νρ]. Ἡοτχοά. 11, δ7, 8. 

1 ΕὙΘΙΠΘὮ τηδρ' ταδη Θἰηθ6 ρθοουϊδίλου δὰ ἀϊθ ΤΠ] ἀπηρ' οὔοσ 1,61 ἢ ρΊ δ αὈ1ρ- 

Κοὶῦ οἴ θβ Ο]ΪκΘΒ τὰ 80 οἱ ἈΠ τρου ἀπ ΔΌρΡΘΒοΒιη ΔΟΚΊΘΥ ὨΘΉΏΘΗ, 16 ὙΘΗΣΡΘΓ 

ἦθπμο Νογδυββοίζαηρ ζῆν, ΘΟ Καηῃ αἰθθ πὺῦ ἄδηπ ρ ΘΟ Θ ἤθη, ΘΏΏ 

ἄον ουβαο θυ ἔα] 6] 08 ρΘΌΠΘΌΘΩ νᾶ, γνΆ8 ΠΙΘΥ ΘΏΘη πἰσῃὺ ἀογ ἘΔ]] ἰϑί. 



[169] Ἠοτοδοίοίβομο Βιυᾷίδη , 21 

γεος} ! τὸ ᾿Ἑλληνιχὸν ἐὸν χαὶ δεξιώτερον χαὶ εὐηθείης ἠλιθίου ἀπηλλαγμένον. 

μᾶλλον, εἰ καὶ τότε Ὑε οὗτοι ἐν ᾿Αθηναίοισι τοῖσι πρώτοισι λεγομένοισι 

εἶναι Ελλήνων σοφίην μηχανέονται τοιάδε.  ο]. ΙΧ, Θῦ, 4: θωῦμα δέ μο’ 

ὅχως --- οὐδὲ εἷς ἐφάνη τῶν Περσέων χτέ. (οἄον ΥἹ, 128, 117 θωῦμα ὧν 

μοι χτξ) Ζυγ νου πάσηρ, σοη θωυμάζω ἀπα ἀοΥρ] ΘΙ ἤθη τηῖΐ εἰ 

(. Β. ΠΙ, 8, 1 θωυμάζω δὲ εἰ τὰ λεγόμενά ἐστι ἀληθέα) τχδρ' 

ΙΔ} 616 δΔηϑίορθη ὙΘμασηροθη Ἃἀ6Ι ΘΗΡΊΒΟΠΘη ὥὔρσϑοῃμθ νϑὺ- 
σἰθιομθη : τυ 6] οὐον 1 Ομ 6 ΒΟΥ, ΨΥ ἃ. 8. γΥ.,) γνγὰ8 ΘΙ ΘΗ 4118 
ἢοῖββί : ἸΘἢ βίδαπ ὑπαὶ ἔαρ το τγῖθ, ναύυτα ἃ. 58. ΚΣ. [901686 
Αὐδβαγυοίζβυγθῖδο ἰδὲ 61] Ηργοαοὶ τιϑηγίδοῃ σουκδηπί σόσάθῃ, 
50 ΓΝ, 80 ἴη.:- θωυμάζω δὲ ---- ὅτι. (1658 ὅ τι) ἐν τῇ Ἠλείῃ πάσῃ χώρῃ 
οὗ δυνέαται γίνεσθαι ἡμίονοι. Τθπη ἀϊ6 οΥθϊπάπηρ, θωυμάζω ὅτι τυεῖγά 

Ιη8 ὈΘ6ὶ ὉΠΒΟΓΘΙῺ Αὐΐονῦ ὙΘΥρ 6.5 ΒΌΘΠΘΙΩ, Εἰηρθρθη ΘΟ ΒΡ οὨΐ 
ἀἼ 6 βου δί6 116 δυΐβ Οαθηδυθϑία ΠῚ, θΌ, 1ὅ: ἀποθωυμάζειν τέ σφεᾶς 
τὸν χονιορτὸν ὅτεών χοτε εἴη ἀνθρώπων. --- []6Ό]6 το ΕὌΪ]ΡΘΙ 818. ΕΙΘΥ 

᾿ λιδαὶ ἀδ8 ΜΙββνογβίβηηῖθβ ὙΠ, 125 πη. ροβμαρί, νγγο 68. α16 [ηΐου- 
Ρυποίίοῃ ροδίδτί ἀπα (ΥὙΘ 10ἢ ΠΟ ἢ) δύο οἷηθ Ἰίουρο δ η 
ψουϑηΪἶαδδί μα. ΙΘἢ 656: θωυμάζω δὲ τὸ αἴτιον ὅ τι χοτέ ἦν, τῶν 

ἄλλων [τὸ ἀναγχάζον] ἀπεχομένους τοὺς λέοντας τῇσι χαμήλοισι ἐπι- 

τίθεσθαι ---. ΤΟ} ἔγταρθ τ] ἢ νου υπαογί, τνὰθ ΓΟ] ἀ16 9} Ὶ}ΒΔ0Π}6 
ΘΘΥΘΒΘΩ Β6Ὶη τηὰρ, α888΄ ἃ. 8. γγ. ΟΟἸΘΙΟΒΙΆ118 Βρυδομ ψἹατΊρ᾽ 

ὉΔΟΣ ἀοο ἀθιὰ Βογοαοίθιβομθη ρυδοθροογδαοι συν] θυ ]δυΐοπα 
δὲ αἴθ νοεθιπαάππηρ' νοη θωῦμα ποιέεσθαι τηῦ περί ὁ. ρ',6η., τγῖθ 516 

ΒΘ ΘἷΠΘΙ τη ΒΡ δ ἢ μου ρο σίθη ὑπαὶ ᾿ττὶρ σο]θβοπθῃ Αἰ61}16. Ὀ6- 
σορποί, ἀ16 Ἰοἢὴ ἀδθθν ΠΠΘΌΘΥ στη συὅββουθῃ ΤΉΘΙ] ἈΙΘΒΘΥ βοίζα: 
ΤΠ, 22 δη. 84ᾳα.: πρὸς ταῦτα ὁ Αἰθίοψ οὐδὲν ἔφη (80 5ἰδίξ ἔφη 
οὐδὲν ΙΝ ΒΒ) θωυμάζειν εἰ σιτεόμενοι χόπρον ἔτεα ὀλίγα ζώουσι" οὐδὲ γὰρ 

ἂν τοσαῦτα ζώειν δύνασθαί σφεας (βἰαίί ὃ. ζ. σφ. ΙΝ), εἰ μὴ τῷ πό- 
Α ματι ἀνέφερον, φράζων [τοῖσι Ἰχθυοφάγοισι 566]. Κυθρ6 7] τὸν οἶνον" 

1 τὸ βάρβαρον ἔθνος Καππ υπιηὔρ]οἢ ἀδ8 ροβϑιηχηΐο Ὀδυθδυΐβοιθ ΤΥ θβθὴ Ὁ6- 

ΖΘΙ ΘΠ ΘΏ, ὑΘΙΟἢ685. ΠΟΘ ἄθηη ρϑηζθῃ ἢ6]] θη βοῦθη (τὸ ᾿λληνιχόν 2. Β. 

1,4 ἔπ.: 1, ὅ8 ἴῃ. ἃ. 8. νγ..) ΘΌΘη80 τὸ Πελασγιχόν 1 δ7, 6) οηἰροροηροβουζί 
ψϊγα. τὸ βάρβαρον ρεορτδυομί σϑηδὰ 80 ὍΠΒΟΥ Αὐἴοῦ ΥἼΠΙ, 19, 18, ἀ68- 

δ᾽ οἰσθη Ὀΐομυβ. Ηδ]ῖο. (Απίαυϊ. σόοι. 1, 12 Ξξ 1, 1δ, 22 Κι 6881.), ἀθὺ 

ΝΑΟΠΔΒΙΟΥ Ἠογχοάοίβ, ἂοσ 1, 29 οἷὰυ διΐοκ δὰ8 ἄθῃ τὑππι  ο] Γ σοῦ Υ- 

δοῃθπᾶάθῃ Οδρίθ]η δὅ7---ὅ8 δηξηγι. ΒΟ υῆρ, ϑδαρρθ᾽Β Ὑ Υθ ββουθηρ ΟΘΥ 

ψ]ο ρθη [6110 1, ὅ8, 1 ---16, ὅδδι βοἢ ΟῊ] ΖῈρΊ]ΘΙΟἢ οἴννδβ Βρυϑοὶ- 

δοηλΒΒοΥ πᾶ τηϊπᾶθυ ρουγδὶἴβαπὶ 8180 ρϑϑίδ θη: --- αὔξηται ἐς πλῆθος 

ἐθνέων πολλῶν, τῶν (Πελασγῶν) μάλιστα προσχεχωρηχότων χτέ. Ζ πλῆθος 

ἐθνέων πολλῶν νρ]. 1, 66, 1δ: καὶ πλήθεϊ οὐχ ὀλίγων ἀνδρῶν. 



39 οπι Ρ6ΓΖ. [110] 

τοῦτο 1 γὰρ ἑωυτοὺς ὑπὸ Περσέων ἐσσοῦσθαι. ἀντειρομένων δὲ [τὸν βασιλέα 

οι. ΚἌΓΙ ΕΠ] τῶν Ἰχθυοφάγων --- ----. θωῦμα δὲ ποιευμένων τῶν κατα- 
σχόπων [περὶ τῶν ἐτέων] χτέ. | 

οοῖὶ Ιοἢ Κοῆσθ σοὴ αἴθθο ΑἸ ΒΟ νυ πηρ' συγᾶοκ. 1, 718, 
21: οἱ δὲ ταῦτα πρὸς Κυαξάρεω παθόντες, ὥστε ἀνάξια σφέων αὑτῶν 

πεπονθότες, ἐβούλευσαν χτὲέ. ΝΙΟΒύ οἷα ὈτΓμ61] 465 ΗΟ ΚΟΥΒ δ 6Σ 

ἀϊ6 ἄδθη Κυίμοη σι θυ ίδαγθηθ {ΠΠ}0}}]} --- πὰ ΠᾺΡ ἀ16868 Κὔπηϊθ 
ὥστε (ΞΞ ἅτε) δυββργθομβθῃ --- βομάθιῃ [ἢτ6 δἱρθημθ παρ 1η- 
ἀππρ τλ88 ὨΙΘΙ συ Αὐβαάσιοῖ ροἰδηρθη, πὶ 416 ἀδΙδαβ οηΐ- 

ΒΡΙσοηάθ Ηδμηα]υπηρ Ζὰ τηουνίγοη. Μϑδῃ 1686 αἷβδὸ ὥς γε, τ ὶθ 
68 ἴῃ β»,8η2Ζ ΠΗ] ἴθι Ζβδιωτι μδηρο Βοὶββί: ὁ δὲ ἐπείτε μετείθη 

τάχιστα, ὥς γε δὴ ἀνάξια ἑωυτοῦ παθών, χτέ. (1, 114, 24, νρᾳ]. δσοῃ 

ΙΧ, 51, 11 υπὰ δομνοὶρδσβου Β Βοββοσαηρ σὰ Π, 10, 8). 488 
ΤυμαΓ τὰ ἀον γ- ΗΔηαβολγῦ Ἰ61ο δῦ νουνγθ οι βοὶ. τυγάθη, μη 

δα ἢ ΘἷΠ6 8η 66 γ6 δίθ|]16 ἰθῆγθῃ, ἀἰθ 18 δαΐ δῃ δή ουῖ. Ὀθ1 δίθιῃ 
ἴῃ Οτάμυμῃρ σΟΌτδομί ἰδέ, πϑμα ἢ} ΠῚ, 22, 19---21: χῶς ὧν δῆτα 
ῥέοι ἂν ἀπὸ χιόνος (ἅον ΝῚ]), ἀπὸ τῶν θερμοτάτων ῥέων ἐς τὰ ψυχρότερα 
γῶν τὰ πολλά ἐστι; ΙΟΘἈ 8616 γῶν δἂὰβ τῶν Π6Υ, σϑίομθβ ἰθῃ 
Πρ, "ΟὈΡ ΘΙ. 68. νοὴ Ὀοιάθη ΙΘΥ ψψοὶΐ δαβοι μΔ ΠΟΥ φΘΒΘΠάθη 

Ἡδηαβοβυ θη - ΟἸδββθη ἀδιροθοίθῃ τἱγὰ ἀπά, αἀἃ 685 ἀ16 Οου- 
ΒΓ ΟΟΠ ΠῸΣ νου ισγί, πιο ΤΟ] ΔΒ ΘΒ Π]Οἢ Οἱ ΠρΘΒΟΠΟΌΘΗ 861} 

Καῆη. 8ὴ᾽΄᾽΄Ὰ6 6 δβομβυβομθηάθ Ῥδγῦκοὶ ἰδὲ Βίηραρθη βΒ6}γ σ0}]} 
δ ἰἤχομι Ρ]αίζ: ΟΥῚΒ β80}]6 ἀδὺ ΝῚ] νοῦ ὥὄδομμπε 6 ὺ ἢΐθββϑῃ, 
ἀὰ οὐ δ8 ἄδθῃ 8] γῃδιββοβίθῃ Εγα βίο ἤΘη 1ἢ Β0] 6 ἢϊθββί, αἷθ 

(ναῦν Ομ β ΠΡΟ Ὶ 818 Κα], Δ061) τλϊη ἀθδίθηβ ἀοο ἢ} ΖΌΙΩ 
δτόββθῃ ΤῊῈ6116 ΚΑ] 06 Γ᾽ (πα πΙομίβ ἀθβίονγ ηΙρῸΣ νοῦ] ρ' ΒΟΒΠ66]08) 
Β πα’ Μδῃ Ὀϑάθηϊτ, ἀδ88 νοὴ ΝΌὈΙΘα απ Ἐρυρίθη ἀ16 Ηθάδ 18{.32 

Ι, ΤΊ, 158 ουβομβοιηΐ ἴῃ ἀον Ηδηαβοβ 6 η- ΆΤΆ1}16, 6] ἢ 6 

1Θἢ ἀ16 ϑυβίθ ΠΘΠΏ6, 16 66} σοί ηα]ρ᾽ Β᾽ Πη]οβθι Τ,οβαγίθῃ, 
πίθου ἀθῆθῃ 50 80 οἷν ἀδ8 ὐβρυάμριομα Ζὰ σνουθογροη Π16Ὀ]. 
Κυῦρυβ υπὰ Ονγτὰβ Βιαίίζθῃ ἴῃ Πθίββθιη, 806 δγρΘ ὈὨ]ΒΒΙΟΒΘΙΩ 

1 ΝΟΣ Οδἰϑέοτα τἱστὰ ἀδ8 τοϊηθυ θἱθρδηΐθ τούτῳ ὰγ σοὺ ἀτοὶ Ηδπᾶ- 
βου ἤθη, ἄστη δ ἢ 6] θυβμϑπὰβ οὧθυ ΕἸΟΥΘΗ 8 (δίοι Β Ο) πὰ συνοὶ 

Ῥαγιϑιπὶ ρϑθοΐθῃ, Ὡϑο ἰθίη ἰηρσορθη (άθββθῃ σπου] θα Μοίμοᾶθ ἀθσ 

γατιδηίθη- ἀπ ρΆ 09 ὙΓ βδίϊβδῃι ΘμηΘῺ ᾿ΘΥΠΐΘη) ἰδὲ τοῦτο νοτὶ Ὗ δέ Δ} 118 

πα ἀοΥ ΑἸάϊηδ 4116] Ὀοζθυρί. «Φθαθηι}18 δἱοίθιὶ 95 ἀθσ ὙΙΠΔΟθΟΠΘΏΒΙ8. 

2 ΜΟΥ ΘΟΒΒΙ ΡΟ ὙΟῸῈ τὲ πὰ γε δβὶπα ἴῃ πμδοσθη Τοχὶ βοβο νἹἱθ Δ ἢ 

ὩΔΟΒρθνζθδοη νγνογάθῃ. 0116 πιο δυοὶ 1Π,| 8ὅ, 17 Ζὰ Βοῦγθι θη ΒΘ ]Ὲ: 

ὡς μὲν ἐγώ τε (8ο ΘόΟῦτθθ υπᾶ ΒΟΚΚ. βίας ἔγωγε) οὐ μαίνομαί γε (τε 5.) 

Πέρσαι τε παραφρονέουσι χτὲ.ἢ 



[171] Ἡοχοδοξεοίεομο ϑἰπάϊοθη Ἰ. 32 

ἘΚ δμρίθ τοῦδ οἰ ἤθη ΘΟΥΆΠΡΘη, Ὀ1Ὶ8Β Ἃ16 οἰ Υθομβθηάθ Νομί 
αϊς διγοιίομάθη ἰγοηηΐθ. Ατὰὶ πϑομβίοη Ταρα {ταὶ Κυὔβιαβ ἴῃ 
ἀθγ Αβιοδί, βϑίηθ ἀμΖυδηριομθη Θίσο Κυϑθ σὰ νουβίβυκϑῃ, 

θη ΒιιοκΖαυρ, δῃ, 48 γγὰβ ἴδῃ πιομΐ Δηρῖ. Νοιη! --- ἀ8 ΘΓ 
105 πιο πιθάον δηρτ (θη), ποδὶ Ί ΘΟ ΒΟΥΔΉΚΑΙλ' 
([μΔηρ6), ,ἀΙὰ ποὺ γορϑδ ἴμο δἰίδοκ' (Βδυ]Βοη), σὶρ ἀΪ6 
Ναί ἀδὺ ὅβδιοῃθ ζὰὄλ  ἀβρογβθίζθῃ ζυτηρί; 8161} ἋΟΥ σϑΉρΡΌΑΓΘ 
Τοχί ογμβορύ ἀάραρθη ἘΠΏΒΡΥδΟ.Θ, ἄἀθμῃ δὰβ 861} 61ὶ ὡς τῇ ὑστεραίῃ 
οὐχ ἐπειρᾶτο ἐπιὼν ὁ Κῦρος δῖ 50 ἢ}. πτιὔρ!οἢ οὔνγαβ ΠΟΓΑΥΠρΡ6 8 
Βογδυβίθβθῃη. [πὶ ΝΕ ἰηρορθηῃ [1θϑὺ τδὴ βἰδίῦ ἐπιὼν γἹΘΙΤΘὮΓ 
ἔτι μένειν, ἃ. ., σοπῃ πἰομὲ ΑἼ168 ἰδαβομῦ: ἐπανελθεῖν! (Ατὐβ 
ΘΠΑΝΕΛΘΕΙ͂Ν νδιὰ ΕΤΊΜΕΝΕΙΝ:; αϊ6 [δ]βομθ Τιθβαηρ ΘΤῚ πίδίί 
ΕΠ Ῥερορποί ἴῃ ἀ6Γ ουβίθῃ Ηδηαβοβυθη- ΟἾδββ δυο ΠῚ, 18, 
18, τὸ Βὶ υπὰ ὃ ἔτι ἑστεὼς, Ν' ταϊξ δβηδῃτσαβυγθῖβα ὑοῦ στ ἔθ - 
ἀοὺ ὙὝ ΥΓΘΥΌΏ188 ἔστι ἑστεὼς ὈϊΙοίθη βίαι ἐπεστεὼς:; ἀΘΒρΊΘΙ ἤθη χοιρὶ 
ἀογ δου σουρθκοιωσηθμθ ΑἸΒ111 οἱ Ζοίποῦ Βυομβίδθθη, ἀ888 
ἀογ διαιηταθοοῦθχ ροαγϑηρὶ ρΘΒΟΒΙΊΘΡΘη ὍΣ ἀηα αἀ16 1,οβαγί 
ἐπιέμενον [ἢ ἘΠ] Βίαἰί ἐπιθέμενον [1], 68, 10] νγεϊδὲ δῇ ΘΌθῃ ἀδ8 
ΒΟΏΙΩΔ]6 θ πη, ὙγΘ]ΟὮΘΒ. ΠΒΟΥΘ Ὑ᾽ οὐδιιββοίζαμρ, ἴθ ογξοσαϑσί.) 
ΘΟΒΠΘΒΒΙΟΝ τηᾶρ ΘΟμνγοΙρ δυβου ΒΒ ΤΘΧΊ ΚΟ ἸΘῆγθη, αδ88 α16 
γουθιπαάσηρ, γοῃ πειρᾶσθαι τοῦ ἄφοτὰ ἰηΒη1Πν 61 Ηογοαοί πιολδέ 
ΒΘΙΊΘΠΘΡ δύ 8418 16η6 τηὖῦ ἄθπὶ ῬΔΙΟΙΡ. 1) 8488 ΔΌΘΥ ἀογ Βοαδοίθυῦ 
ἅο5 Τοχίθβ ἀθγ συγοιίθη Ηδη βου 6 η- 145586 οπο ΗΔ οι δαΐ 
α16 ψσθη Ζοιομ θη, α16 ἀοΥ Ατσομοίγραβ ἀδυθιθίθῃ τηοοηΐθ, ἀ88 
Βα νγορθ ρᾶββθηάθ ἐπιὼν ΒοΒγΘΌ, ἀ168 βιμτητη νου Ἴ]Π 0 ἢ Ζὰ 

ἀοὺ Ψογβίθι αηρ, ἀ16 ὙΙΓ ἀη8 νΟὴ αἀἴθβθιῃ ἀγοιβίθη, ΔΌΘΡ ΚΟΙηΘΒ- 

Ὑ6ΡῈ ὉΠροΒομιοκίοθη Και καβίθν ὉΠ θη τη ββθῃ. 
Ι, 94 ῃ.: ἀντὶ δὲ Λυδῶν μετονομασθῆναι αὑτοὺς ἐπὶ τοῦ βασιλέος 

τοῦ παιδός, ὅς σφεας ἀνήγαγε, ἐπὶ τούτου τὴν ἐπωνυμίην ποιευμένους, 

[ὀνομασθῆναι] Τυρσηνούς. 10.488 ἀΟΥ δαϊζ 80 Ζὰὄ πίθου ΠΡΊΓΘΙ ἰβῖ, 
μα Ἡδτγο]ὰ (8. ἃ. Ο. ὅ,. 436) ἴῃ οἷποῦ Θδυϊθριηρ ΟΡ 1686 η, α16 
ἀδγατῃ πον ὑοηροῦ ἀρουζθυροηα 1βὲ, ὙὙ0611 816 ἀ16 1πηρβίθῃ 
ΗΘγδυβροΌοΥ ποῦ ἀρουζοαρὶ μα. 10΄᾽΄6ΒοΙθθ ρομθὴ ὙΊΘάΘΥ 

δἰπίον Ηθγο]α χυχΐοκ --- ΙΠάϑτὰ 816 ἄθῃ δἰ μμϑ ποθ δεῖς ἀσσοὶ 
βίδγκογο Τἰουρυποῦοη Βἰηίου ἀνήγαγε ἴῃ Φνγοὶ ΗΜ] θη. ΖΘΟΙΓΘΊΒΒΘ ἢ 
--- βίαι ἄρον ἀθηβθίθθη ΕἰπδυβΖαβοῃγοιίθη.. [6 πη ὀνομασθῆναι 18 
ΒΟ υ ΠΟἢ Ζὰ Π]ρθπ, ἀἃ 68 ἀ88 Θῃρ᾽ ΖΒδιητηρΘ ὔτιρα ἀντὶ δὲ Λυδῶν 
μετονομασθῆναι Τυρσηνούς ,Βίαιί ΤΎΘΔΘΟΙ Ζὰ ἈΘΊΒΒΘΏ, ΒΊΘΒΒΘῺ 816 πὰῃ- 

ἸΔΘΩΡ ΤΎΣΓΒΘΙΘγ διβοίηϑηᾶθον Ζθουῦὶ ἀηα 646 Ἰεσία Οὐπ- 
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Βα. ἀητηδρ] ἢ. τδοιί. Νίδη νϑυρ]θίομο ΤΥ, 1δδ, 10: Βάττος δὲ 
μετωνομάσθη, νγ88 α 5]6 10 }}8}}8 Ὀοδαρὶ (6σΥ ψυτάθ σὰ Βαίΐοβ υτὴ- 

δοίδυ, οὐον ἍΠΙ, 44, 21 (πογϑυῦ Ἡδγοὶὰ β6]8ϑι νϑυν 168): 
᾿Αθηναῖοι μετωνομάσθησαν .5816 νογβπαἀοτγίθη Ἰγθη Νϑιλθη πα ΒΊθββθη 

ἔογίδῃ Αἰμθηθγέ, οὐθῦ δαοῖι Απίοομοβ σοὴ ΟΥγδίκαβ Ὀ6Ὶ ΠΙΟΉΥΨΒ. 
Ηδ]ϊο. Απθααυϊ. τοτα. 1, 12 (1, 15, 258 Κ16851.): ἀφ᾽ οὗ μετωνομάσθησαν 
Ἰταλοί." Τὰ ΒΉΠΟἢ Ῥγδο ΒΥ ]ορΊβομον ὟΝ οἶδα γογᾶθῃ δα ἢ 8Πᾶθγθ 
γοτῦᾶ ροὈγδυομί, νγ]6 ἐπανορθοῦσθαι, μετατίθεσθαι, ἐλέγχειν (νρ}. 5:14]}- 

Ὀδαμῃ χὰ Ρ]αίο᾽ Β ἔα μυρῆτο 919). Απ 411 ἀϊθβθη ᾿γταηρθη ἰδβί ἀοΥ 
ΚΙΘΙμ6 Ζνιβομοηδαῖ ὅς σφεας ἀνήγαγε 8]]Θη Βομυ]α, ἀδ δὲ ,ἀἱθ 

ποθ γοΚ] 1] μ6 ὙΠΟ Θυο]υηρ 465 δεαίζρ! θα 685, σὰ ἀ 6586 ὩΒΉΘΥΟΥ 
Βοβτητουηρ ΟΡ αἰθηΐ, ἀυτοι ἀ88 Τοπιοηδβίγαυθνατη νογϑη]δβδβίθ' 
(ΗΒ ογοὶα). 16 ρ]ϑίοβε ὕγβδοῆθ ἀπᾶ ἀ16 ρ᾽ϑίοῃα ΥΚυαὴρ πιχὰ 

᾿ὯΠ5 ΠΟΟᾺ οἰμτηαὶ (Ζα ΠΠ, 917) Ὀδρορηθη. 
Ηδὺθ τοῦ {Ππγϑορῦ, οἴμθη ΘΟΓΌΡ6] πἰομί νου βάθη χὰ 

Κὔημθη, Ἃαδὺ ΤῈ] Ὁ61Ὶ ἀοΥΓ ΤωΘοἰΐγο νορ 1, 106 (βῃ.) 'πητηοῦ 
ΜΙ ΘαοΣ σοη Νϑαρτα δυΐβίοισι 16 ΕΖ] ὰηρ' νοὸ ἀογ Ρ] πα6- 
ΤΩΡ 468 υγα]ίθη ΗΘ] Πρ ματαΒ σὰ Αβκδίοη ἀυγομ ἀ16 ΘΚυίμθη 
πᾷ ἄογ ροι!ομοη Αμπάαηρ ἀϊθβοθ ΕὙ ον 618, ἀθσ ψοιμβηρυηρ 
ἀθσ θήλεα νοῦσος ἀδον ἀ16 ῬΙάπαάρουου ἀπά ἴἢτθ ΝΟΒΙΚΟΙΏΙΏΘΗ, 

ΒΟΒ]]οδδὺ ταῦ ἄθη ογίθῃη: ὥστε ἅμα. λέγουσί τε οἱ Σχύθαι διὰ τοῦτό 

σφεας νοσέειν χαὶ δρᾶν παρ᾽ ἑωυτοῖσι τοὺς ἀπιχνεομένους ἐς τὴν Σχυθικὴν 

χώρην ὡς διαχέαται τοὺς χαλέουσι Ἐνάρεας οἱ Σχύθαι. [ΙΟΘἢ ἸζοΙηγη6 

ρον 485 ξο]ρθμαβ Ὠ:]θιηταδ πἰοδί μἰπαυβ: Επίνϑᾶον Ηοτγοάοὶ 
8} 8Βθ1π6 βΚυ(βοθθη Βουιοῃογβίδίοσ. ΕΣ νο] ]ΠἸκοσσαθη ν}]888- 
ΠΟΘ πα δομ Ββϑίῃθῃ [ΘΒ 0 ἢ ροροηΐθον δὰ δυβγθιομθηαθ 
Ζουρθη; ΔΥΌΙΩ Ἰαρὲ ΘΓ ἸΒηΘη ἀδηῃ 16 μθη ΑΡΡΘ]] δὴ αἋ8458 Ζϑυρ- 
Π1885 ἀἋΟΥ ἢν [,8ηα Ὀοβαομοπάθῃ ΕὙΘάθη ἴῃ θη Μυπαὴ ΟΑοΥ 

68 βίθῃί δπᾶθυβ: ψύθτα Ὀογα ΘΓ 510}. ἄδηπ, αἋ8 ο΄ ὰ ἀο00ἢ 
ΘΚ ΒΊΘα 86] ϑὺ Ὀογοῖδὶ μδὺ (ν9}. ᾿ῃβρϑβομάθγο Γ᾽, 81] ---82) ἀμα 
ἈΡΘΓα168 ἂἃπι Ῥοπίαβ 416 το μα] ἄρβίθη ἀπα σοηδαθβίθῃ ΕἸ κα ηα]- 
σαηροη ἄρον 1δπα ἀπ 1,Θαΐθ οἰ Ζίθθη Κοππίθ, πιο δαΐ ἀἱ6 

οἴρθῆθ Αὐΐορβιθ οὔἂδσ δυῖ 488 αἰγθοῖίθ Ζθαρη 88 ΒΘ 16} [.8Π68- 
Ἰουϊο ΚυγΖ, νγγβ 8011 ἀϊθβθ Βοκγβίμρυηρ, αἴθ Κοῖηθ βΒο]ολθ ἰβί 

--- νγᾶβ. αἴθ. ταὐτίοιθαγα Βορ] δα ιριηρ οἰποῦ ΝΘΟΒσΙΟδΐ ἀονί, στὸ 

1 Βοιδυῆρ, ρθη άδβοὶ δὲ Ζ. 38 τυπ88 τδη 1686: οὕτω ὃ ἡ (πἱοιΐ δὲ, 48 8118 

ἄθτη ουμουρομοπᾶθη 485 Ε'δοὶξ ροζορθη νι ὶγ) Σιχελοὶ χαὶ Νόργητες ἐγένοντο 

χτέξ,: ἀρβρϑίσμθη ἰδὲ Ζ. 21 Ὡδοὴ τὰ πιστότατα χαὶ σαφέστατα ΟΠΘΠΌΔΥ Θἱη 

Ῥαγίϊοῖρ δυβρϑίδ! θη, οὗνα συνθείς οἄστ ἐχλεξάμενος. 
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οἷπθ ἀμτλ ο] αγο 80 Ἰοοηΐ Ζὰ ουυϑίομθη ταῦ [Ππη4 πο μ ΠῸΣ 
ΘΙΤΘΙΘΙΌΔΙ ὙὙΔΥ ἀ1686106, Βομάθυῃ Ηδγοαοί δὲ 816 ζυνο 8 ]Βο μη 6 

ΠΟΙ Θυτθι οί, ἀὰ ΘΓ 8 ΘΙΏΘΙ βρἄϊογθη ϑ(6116 (17, 61) ἀϊ6 
ἘΥΘΟΙ ΠΙοΟΒΐ τὰ ΜΙιπαθβίθῃ 815 ΡΟ] θη δίβομο  θβθη Ὀοίγδοβίοί 
απα ἀδοσ οἱ Ποία! ΤΟΥ ΤΟ ΌΘΠΒΥγΘΙΒ6 ρΆηΖ πα ΡᾺΥ ΠΙΟἢΐ 716 

ὭΔΟΠ ὉΠΒΙΟΒοΥοὰ Ηδγθηβᾶροι Ὀουοίοί. Ιοἢ σνοστααίμθ ἀδου, 
ἀΔ88 ἀδγν Τοχί Βἰθὺ βοβνγογθη ομδάθῃ φρο θη ἀπᾶ ὑτϑργύάμρ!οῃ 
νγῖθ ἔο]ρὶ ραοϊδαίοί μὲ: ὥστε ἅμα λέγουσί τε οἱ Σχύθαι διὰ τοῦτό σφεας 
νοσέειν χαὶ δρᾶν πάρεστ' τοῖσι ἀπιχνεομένοισι ἐς τὴν Σχυθιχὴν 

χώρην χτέ. Π71΄6 Αὐββᾶρθ ἀδγῦ ϑιγυίμοη ἄρον α16 δἰ πϑῆρο Εἰηί- 
βίθῃθηρ ἀοΥ Κυδηκῃοιί ὑπ ἀ6Γ Αὐρθηβοθμ θη, σ Ιο Σ᾽ ἸΠΓ 
σοροην γι ροβ Πάβοῖη Ροκυπάρί, ἰγοίθῃ --- βο ἢ} σο βο βοιρ 
ΒίἀΖοπα υηα οὐκ ἄγοπα ---- πΘΌΘη οἰμδηάθυ. 16 ἀθρουγαβοιί 
ὙΓΑΥ ΘΟ} οἰπβίθηβ, δὰβ ΒΔ ΒΟ Β [Πρ υίσαραηρ Ζὰ ΘΥΒΘΉ ΘΗ, 

ἄδβ5 δ΄ ἀ16 [6116 ἔαβί ρσϑῆδὰ 8ὸ συ] θαθυροροῦθῃ ᾿δὲ, 818 βιϊπαθ 
816 [ἢ ἴθ (ΘΙ νὴ 11} νου ποίθη (ἀθβία!ἑ σὸν Ααρθῃ (νρὶ. 
Ζοιίβοιγ. ἢν ὄβίοσσ. αγιηη. 18ῦ9, 820), πϑηηοῃ α8ο: ΤΟΥ 

1 ἸΟΩ Ὀογυΐθ τοϊοἢ Ζζὺῦ Βοβίδιιραηρ τπχθϑῖηοῦ γὰρ πἰοῦ δυΐ ἀΐθ 

ΒΘ] ὰπρ σοη τέ Ὡδοῦ λέγουσι, ἄθπηῃ δῃ ΒοΙβρίθιθῃ ἀογαγίσοσ Ἡγρουρθαία 

ἴθ] 68 Κοίποβυνθρβ θοὶ ΗἩθγοᾶοὶ (νρὶ. 3 ἰθίῃ σὰ 1, 207). ΟΒΙ ΔΡΟΥ 8 68 

Δ 5[. ἢ) νγυϑπῖρ ὙΠ ΒΟ μ ἰ ΒΠΟῊ, ἀ858 ἂθσ Βθ᾽ αὐϊνϑαϊζ τοὺς χαλέουσι ᾿Ενάρεας 
οἱ Σχύθαι νου οἰπϑῃ Ἡδαυρίβαϊζο Δομδπρθη 80]116, ἴῃ ΘΙ μθιι οἱ ὥχύθαι 

δ᾽ οἷς 8118 ἄδ8 ϑα θ͵] θοῦ ἰδ: αἰ ΚΘ Βᾶρθῃ... αἀ888 τηϑῃ ὈΘὶ ἰπη6ῃ 

7606 Μϑῃβοβθῃ δη τ, 6] 6 ἂϊο γΥΓμ Θ ΕΏΔΥΘΟΥ ποϑηπηθη΄. [Γπ4 ἀ:θδοσ 

ΒΡΓΔΟΆΙΣΟΒΘ Απβίοββ, ἄθῃ ἰθἢ υϑηϊρϑίθῃβ πἰ σοῦ νγνθρζΖυγϑθτηθηῃ τυ ϑἶβδ, πδι(ῃϊρσί 

το 8ῃ τηθῖποῦ Ηγροίμοβο οϑίζα δ] θη, πυδγθπαᾶ τηθῖηθ βοηβίϊρσθῃ ἀπορίαι 

ΒΟ; ν]θ] ] ον (τ ῖ16 Ἰοἢ πἰομς νου ]θ πη. γν1}}} ἀθγο Θὲμθ ΠΟΟΐ ὙγΘηὶροΥ 

δον] βδιηθ λύσις ὈθΒοὶ ἴσθι Ἰθββθη. Μϑῃη ὔπηϊθ πᾶ] οἢ ἰτὰ ΤΠ] Οτῖρθῃ 

ἀ19 δθου]οίοσίο Τοχίοβροβίδι!ῦ ἀυγοῃ οἷῃθ πιοιῦ 811Ζὰ ρονναρίθ ΑΠΠΔΠΙΩΘ 

2 τϑοβύξογεροι νοσβαοθη. Μδηὴ Ὀτδισμῦθ Ὁ]08 νογτϑυβΖζαβθίζθῃ, 4888 Ηθ- 

τοἀοῖ, 818 οΥΓ 19θπη6 ιυηογίθ βοιγιθῦ, βϑῖίπθ Ῥομίμβγθιϑθο ποῦ πἰοΐ σοιηδοὴΐ 

Βαίίθ πα 68 βρϑϊθγβιη ποὺ ἀογ Μάπο νου ἴδηά, 416 5161160 σὰ ἅπάθσχηῃ. 

Μογίδββίθ οὐ, νυνὶ ἴθἢ ταἱϊῦ ΚιγΟΠΒΟΗ͂ ρἼδαθοθ, α16 ουβίθῃ Βάσῃοσ ζὰ Αἴμθῃ, 

80 τῃηοοιΐο οὗννα α͵6 ἀογίρο Ῥο]ιζοὶ- ΝΥ δομίβία 9 ἄθσ ΟΥδ βϑίῃ, ψὸ σ᾽ βθῖῃθ 

θγβίθῃ ΕΥκαπαϊραηροη ἅδον ἸΚυ Ὠθα οἰηζορ, πᾶ ΜΙ] ΘαοΣ ἀθ8. ΟΟΥΡ5 

ἀοσ ὥρθϑυϑβιηϊοι Κὔπηίθῃ 68 ρθνθβθη βοῖη, ὑ ]οὴθ αἀ16  δΔσμοὶῦ ᾿ἤγοὺ Ε- 

ΖΒ] νοὰ ἀθαὶ οὔ. μθη δίγδέρθυομῦ ζὰ ΑΒ ΚΆΙοα ἀυτγο αϊθ Κ΄ Θύβιοἢθ- 

ταηρ ὈΘΒΙΘρθ] θη: τῇδ ὈΥΔΆΘΩΘ ΠΥ ἢ Τδπα σὰ ὈΘΒυΘ,Θη, ὑπ 8160ἢ 

γοη ἄθιῃ ᾿ΣΓΚΙΙΟἤΘη ΟΥδηἀθηβοίῃ ΟΣ ΕἸΠΔΥΘΟΥ Ζὰ ἀρθογζθαρθη, [ἋΠπΐοσ 

ἀΐθβου οὔϑυ οἷποῦ μη] θη Μογδυββοίζαηρ σου] ῦσθ ἀηβοσῦ Εἰηνατῆ: ,τί 

μαρτύρων [| ἄλλων ἀχούειν δεῖ μ᾽ ἅ γ᾽ εἰσορᾶν πάρα; (Οτοβί. ὅ82---ὅ88) 4116Γ- 
αἰπρδ βοὶπο αδϑϊζαῃρ. 
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πϑιλβ ον ο8 Ομ 6585 ὑμαὺ (ΠῸῪ δτὸ δβιοίθα τὰ (μ6 ἀἰβθαβθ 
ἔου {818 τϑαβοῃ, δηαἃ ἰγδνθὶ]θυβ Μ1ἘΠῸ νιβὶὶ ϑογίθία οδῃ 866 
ψμδὶ ἃ βοχί οὗ ἀΐβοαβο ἴ ἰἴβ.0. ΤΈοβθ ὙΠῸ βυῦῇου ἔτοιαη ἰὑ 86 
ο811.ὁα Εὐπαγθοβ. 

Ὁμπα ἀὰ 6} οἰῆτηδὶ ἀογ βγυίβιβοῦθη ΕΠΔΥΘΟΥ σΘα θη ἢ 
τηυϑδίθ, 80 Μ]1 ΘΟ} πού νοὴ ἰἤμθη βοηῃθίάθη, οὔθ 416 8116 
Μᾶμτο, ἀδ88 ἀδ8 βκυίιβοθβα 'γοτί ᾿νοῦ ΗἸρΡροκγδαίοβ ἀυσγοι 
ἀνανδριής ἀβρογβοίχζις βοὶ (80 ϑίθιῃ, ΔῸΣ δᾷοῃ σνἱθ]0 ΑΠα6Γ6), 

ΒΟ ΠΟ} ΕἾ τὴν Ζὰ Ὀοβοιίίρθη. ἀνανδριής ἰδ ὙΘΑΘΥ θη 
δυο βομοβ οτί, ΠΟΘ ἴῃ ἰσροπαὰ ὑοῦ Ζα ββίσθη ΥΥ οἷβθ 
σα] αοῖ; υπᾶ 5βοὶῖ σῶμ ᾿οαϊθηΐ τηδῃ 81:0 ἢὴ ἀθπῃ Ζὰ [160 61- 
ΒΟίΖιρΒΖΥΘΟΚΘΗ ΘἷΠῸΡ ΝΟΌΡΙ] ἀπηρ, δύο οἰποσ βίδυ αίθῃ, 
ἀοτί τὸ ἀ6Γ βϑηρΡδΓΘ Ρυδομβομδίζ 1Π8 τϊΐ οἰ Σ νοὶ] ΚΟΙ ΤΉ ἢ 
ΔΌΒΥΘΙΟΒοηἄθῃ ΒοΖθιοβηθηρ νουβϑιθ Ἦ ἄύυσα ἀροτγίσαρ, ἀον δ αἴδι 
ἀον Ηδκυπϑί ἀδ8 βκυ βομο δ οσί πιομΐξ ἀαγοι ἄνανδροι βίαι Ζὰ 
ἄδια δοθηἑθα θυ Ομ θη ἀνανδριεῖς σὰ ρΥοΙδη ὃ ΑΌΘΙ 6Γ ψγ }]}16 ἄβροῖ- 
μαυρί πἰομί ἀθογβοίζθη, ΒΟ Θσῃ α16 ἔγοιμα Ἀπαῖβοῆῃθ ΒΘ μ παρ, 
Ὑ16 ΘΓ τηἱῦ ΒΟΒΠΘΉΚΙΓΟΣ ΤΠ ΘΠ] ΚοΙῦ βαρὶ (καλεῦνταί τε), 86 Π6 ἢ 
1 βούῃ τα 6 1]6η. Δ ΟΠΘΥ βίδιμτθη αἷἶβοὸ ἀ16 ἀνανδριεῖς, 416 Ἰη8ῃ 
τῇ ὨΙΡΡΟΚτγδιβομοη Τοχίθ Ββηαο Αὐῇ το μρον ΕΔησίθ τυ ΘΙ ἢ Ζὶρ; 
ππα 4161} Καὶ] Νουσηδηη, 818 ο᾽ 416 Ν᾽ δγταυὐμαηρ' ΔΌββργδοι, 416 
ΑὈΒΟΒγοΙθογ δίίϊθηῃ (488 Ιῇποη ἀῃρακδημπίθ Ὀδυθϑγίβομθ ὙΥ οτί 
ἄἀδπὶ ἥῖπηθ ποῖ ργϑοϊϑισί, ΘΟ 6 1ῃτὰ οἱὴθ νο]] κοιητηθη τ ΘΟ ΊΒ0ῃ}6 
ΕΌστα σὰ ροροπί (0) 16 ΗΘ] θη τὰ Κυ θηΪδπάθ 162, Απῃὶ. 2). 

ὟγΥ 88 βίθην δον ἴὰ Ῥδαυμοιΐ 1ῃ θη Ὀθβίθῃ ὑπίθυ ἀθῃ ὙΘΏΙ ρθη 
Ἡδηα βου θη, ἀυγορ σγοϊοῆθ ὑὴβ 4848 ΒΌΘΙ περὶ ἀέρων, ὑδάτων 
χαὶ τόπων ἀρουηοΐογί ἰϑὺ 106. Ῥδυιβίηυβ 2146, ἀθὺ Ὑ᾽ δἰϊοδηιβ 

216 υπὰ ἀογ Μοηδοθῃβὶβ 11 (δον ἀθῃ ογβίθῃ Ὀθυϊολίθ 10} ἤΔΟᾺ 
Ταυιτό, ἅδον ἀθῃ Ζυυθιΐθῃ ἡδορ Αὐΐορβιθ ἀπα ἄρον ἀθη αγθῃ 
Πϑοὴ ὟΥ. Μογοῦβ ἔγθυπά]ομον Μη ΘΙ ηρ) --- 180 ἀστοὶ Ὑ6γ- 
ἰγοίθῦ 6 Ὀδββογθῃ Ηδη βου θη- 1116 (νρ]. ΚΟ ΒΙ νος πὰ 
Ἡδγτηθβ 18, 17) --- Ὀϊοίθῃ ἀρουμδαρί πιοηΐ ἀνανδριεῖς, ΒΟΠΑΘΙΉ 
ἀνδριεῖς. Μίϑδῃ Βοῦχοιρα ἀναριεῖς απα αἷ6 ΕἸΠΒΙΘΓΏΙΒΒ δύ ἴῃ 

Τλομύ νουνδπα6}}} ΠῸΣ μὰν τὰ Αὐβρδηρ ΘΙ οὐ ργϑοϊβισίθ ἈΥΊΒΟ 6 
Νϑῖηθ ἀδὺ 5]. υ βίβομβοη πιὰ δ πη 6 τ΄ --- νἹϑ] θοῦ ἀον ΚΙαγδίθ 
ΒοΙορ δὲν ἀ16 ΕΙομθρκοις σοὺ ΜΠ] ΘΠ ΒΟΗ͂ ΒΒ ΘΚ Ποη-ΗὙΡοΟίΒ 686 
-- ὑπ| Δ16Ρ νογιηῦρθ ἀ68 ἀμγογβθ σίθῃ ρῥυϊνδίίνοθη ,ἃ' πΟΟἢ 
ἀρυςπΠομον ΠΟΥ͂ΨΟΣ 818 ἴῃ ἀθσ θ61 Ηογοαοῦ ουβαϊίθηθη ΥΥ οὐ ΓΌΥΤα 
(σε]. Ζουθββ Ὀ61] Νουχηδηη, ὃ. 168). Τ)6ῦ ἐὰν αἀ16 ϑργδοιρθ- 
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ΒΟ ομίθ ἀπά ἘΠΒΠΟρΡΤΔΡΗΐΪΘ 80 θἰδηρτθίοῃθ δι ἀθβ ΗἸΡΡο-: 

χταΐθβ ΔΌΘΥ τυ88, 16 ἸΟἢ ἀθρηκθ, δἰ8ὸ ρϑίθβθῃ σογάθῃ (46 860. 
δα. οἱ ]Ἰοο. 8. 22 1η.)}: Ἔτι τε πρὸς τούτοισι εὐνουχίαι γίνονται οἱ 

πλεῖστοι ἐν Σχύθῃσι, χαὶ γυναικήια ἐργάζονται, χαὶ ὡς αἱ γυναῖχες (διαι- 

τέοντανγ, διαλέγονταί τε ὁμοίως" χαλεῦνταί τε οἱ τοιοῦτοι Ἀναριεῖς. 

1, 122 8η.: οἱ δὲ τοχέες --- κατέβαλον φάτιν, ὡς ἐχχείμενον 

Κῦρον χύων ἐξέθρεψε. ΝΙΟΒύ οπο Κορέβομυ 6]η Καπη τη αἷ6 
Βοι θυ Καηρθη ΠΘΌΘΓΟΙ ΕἸ ΚΊΔΤΟΥ σὰ ἀ1ΘΒ6. (6116 ἰθβθῃ. Κα ρ οι: 
νχατέβαλον, Ὀερτ ἀπαἀοίθη, ἀηρουγβη Π0 ἢ} 80; δίθιη: (ορίθη 

ἄθῃ ατυπα Ζὰ ἋΟΥ ὅϑὅδρθ, σϑύθῃ ἰἴἧσο Ππῆθ Όϑγ, χατεφήμιζον(. 
ἯΥ85 πὰρ ΟὮ] ἀϊ686 Τπἰουργοίθῃ Ὀθυορθη Βδθθη σὸπ ἀ6Γ δ᾽ίθῃ, 
ἄφθχα Ζιυβδιλτηθημδηρθ 8]]6᾽η ροιλάββοη Αὐξδβδαπρ ΔΌΖΕνΘΙ ΟΠ ΘῺ 
( 411ὼ: ἀϊνυϊραγαπί; ΘΟ ιν ο σ δΒΘΥ : Βρδυβουαηῦ ἔδιηδηι; δΔηρΘ: 
γογργοϊοίθῃ 4ὰ8β Οογίάοηῦ: δΔΌΘ δοῦβ ΒΑ ]ΠΒΟΗ : - Βρτθδα {δ 6 
γορογῇ) ὃ ΟἸδη δ. πιοβΒ ΑμάθυθΒ 818 ἀ16 τδηρθὶηαθ ΕΠηβισΐ ἴῃ 
ἄθῃ Ῥγοοθββ, ἀυσοβ σϑίσμθη χαταβάλλω 416 ΒΙΟΥ οὐ σά θυ ὁ} 6 
Βεοαδαΐαηρ; οὐϊδπρὶ Βαί. πᾶ ἀοοῖ 1δὲ ἀ16 ὕὅδομθ οἰπίδοι ρϑηὰρ, 
ΟΡ] ἢ δύο ἀϊ6 ΥΥ σι ομου διοσ ον μαγίηδοῖιρ' Βογϑίρθῃ. 
1)48 1δχίοοη Ὑίπάορομ. (ραρ. 10ῦ, 11 Ναοκ) Ῥοιλουκί ζὰ υἡ- 
ΒΘΙΘΙῚ γθατα: χαταβάλλει τὸν πολέμιον χαὶ χαταβάλλε: τὰ σπέρ- 

ματα, Θ'π6 ἀγα δνγαὶβο, ΓᾺΣ θα ἀον ΤΙ θβδατσυβ Δ|]ΟΥἸηρΒ 

ΠᾺΡ δἷπα δἰηζῖίρα δ'ίθ]] 6 δἰ ῆθβ Κἰγομ Β ΙΒ 6] 16 γ8 δηλ γί, ἀ16 
1ῃ ΔΕ μοῦ Ἰοαοοι ἰῃ 8116 0 ἘΡΟΟΒΘη ἀΟΥ ΟΥΘΟΒΙΊΒΟΒΘα ρυϑοθ 
ΠΔΟΒγΘΙΒΌΔΣ ἰδὲ. ΙΟἢ οἷἴσο ἀὯβ θηϊὶρθ, νγὰ8 τὴ] ΘΌΘΩ ΖῸΓ 
Ηϑδπὰ ἰδ: 

Ρ]αῖο Τμθϑδοίοι. 149 Εἰ: εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τε χαὶ σπέρμα 
χαταβλητέον ---ὄ.ὄ ' 

Ατὐιϑί. Ῥσυόθίοθιη. χ, 12 (924" 8): πολλοὶ γὰρ πεπείρανται χαὶ ῥίζας 
μεταφέροντες χαὶ σπέρματα χαταβάλλοντες -“--. 

Ρρουδο-Αὐἱβί. ἀθ τιῖσαῦ. δυβοῦ]. 80 (8865 20---21}: χαὶ τοὺς 
χαρποὺς αὑτοῖς τὴν γῆν πολλαπλασίους ἀνίεσθαι τῶν χαταβαλ- 

λομένων  “---.ὕ 

ΤἈΘοΡοΡ. ἔγρ. 148 (Ὁ. Μύ]ογ): ὡς ἐκείνους τὸν χαρπὸν τὸν 
Δημήτριον μὴ ἀνορύττειν χαταβληθέντα εἰς τὴν γῆν ---. 

ομοβίμθῃ. ὁ. Τιμηοοταί. 8. 154: ἀλλ᾽ οὐδὲ σπέρμα δεῖ χκατα- 
βάλλειν τῶν τοιούτων πραγμάτων -“---. 

Τοίορῆυβ Ῥογρδϑιῃ. (τεχν. συναγ. 211 ὥροῃρ.): χαὶ ὅτι “Ὅμηρος τὰ 
σπέρματα τῆς τέχνης χατέβαλεν ---. 
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ΟἸθα. ΑἸθχ. ϑίγοια. Π, 28 (ρ. ὅ06 Ῥοί(.): χαταβαλλομένων 

σπερμάτων ---- --- καταβάλλουσι τὰ σπέρματα οἱ γεωργοί. 

Τιοπρὰβ Ῥαβίοσαὶ. ΠῚ, 80 (166, 26 Ηδγομ.): ὅτι μιχροῦ δεῖν ὁλι- 
γώτερα ἣν τῶν χαταβληθέντων σπερμάτων ---. 

[ϑὐ 65 ἀᾶ Ζὰ νου ἀθΥ, ΘΠ 8Δη ἄθῃ ογδυμι ἀϊ6 Βοάσυ- 

ἴὰηρ 4ἀθ8Β Απδββίσθαθμβ,  οΥγ [68 Βδδίθη ὉΠ6Ρ, 80 888 
Ατιβίοίθθβ σοη χαταβεβλημέναι μαθήσεις, χαταβεβλημένα παιδεύματα 

τὰ ΘΙΏΠΘ ἀ6Υ δ] ρθμθὶη νου θίθη, Φθαθυθδηη ρα ῆρθη 
Καοηηΐμπιββθ απηα ΒΗ] ἀπ ρΒη 6] Βρυιοδύ (8166 Βοῃιύσθη᾽ Β [π46Χ), 
πα Ρ]αίο νοὴῆ ἀθὶ νψγἃ8 4116 ὟΥ 6]. 185 υπᾶα Κδῃηπίθ, σοη ἀθῃ 

Ρορυϊδγβίθῃ ΒομΘΓ ΒΘΙΠῸῚ Ζοῖῖ, ἀθῃ ργοίαρογθίβομβθη 6] ρϑη- 
ΒΘ ἰββου θη βαρύ: δεδημοσιωμένα που χαταβέβληται (Θορμιδί. 252 Ὁ), 

γγ70 ΌΤΙ ΘΠ Β ΘΟΒ]ΘΙΘ ΤΏ ΔΟΒΟΣ ταῖΐ βοίηθια ,ἀδ8 1θρὶ δ θη. Π 0} Ὀ6- 
ΚΚκαπηΐ ροιδομύ.... ἅἀδ΄, ἀθβριϑιοθθα Η. ΜΠ. ((1η νογυθηί- 

᾿Ποίθη δομυ θη πΙ] θα ον ρ6] ορί) ἀ16 Βοαθαίαηρδ- Νάδποθ σ8ηΖ 
δὐβίϑα ΠΟ νογίθ!] ὨΔΌΘη. 

ΤΗυΐ 68 Νοίῃ. ἀδύδῃ Ζὰ ΘΥΠΠΘΙΉ, Ἃἀ888 σπείρω ἴῃ ἀ]Ἰ6Β6 
ἀπα ΠΉ]ΠΙΘΠ πη Ν᾽ ΥΙπάαπρθῃ ρθηϑα 50 ρΘὈγϑαοιΐ ΠΧ 716 σχεδάν- 

γυμ ὁ Μδῃ νϑυρ]θίομο, [8118 4168 θυ ογα θυ] ἢ βομοὶηί, θη. Ουὐσορ. 
Υ, 2, 80: καὶ οὗτος ὁ λόγος πολὺς ἤδη ἔσπαρται τοῖξ Ηδοτοά, [ΙΥ͂, 
147: ἐσχεδασμένου δὲ ἤδη τοῦ. λόγου οἄον Ῥ]αίο Μίπηοβ 320 Ὁ: αὕτη 

ἣ φήμη κατεσχέδασται τύ ᾿ὐαγρΡ. ἔγρ. 229: ὡς ὃ πλεῖστος ἔσπαρται 
λόγος (νρ]. δύο Ηδργοάα. ὙΙἼ1, 107, 18 οαογ ὅορβοοὶ. ἔγρ.. ὅ81 
αηα ΕἸ]οοίν. 642, ρ]οιοανιθ Αὐϊβίοί. Ῥορί. 14510 26 ). Εὰπθ 
γο ]βίδηαιρ Ζαϊγοβθηθ ῬδγΆ11616 σὰ ἀηβοΓῸῚ [6116 Ὀϊοίθὺ Θηα 10 ἢ 
οἰῃ ΘοΒΟ οη Ζὰ Ῥιπάᾶν Νοῃ. ΥἼΠ], 20 -ῷ 32 Βδοκα: πολλαὶ οὖν, 
φησί, περὶ τοῦ Κινύρου χαταβέβληνται ἱστορίαι χαὶ διάφοροι. 

1, 189, 16: τὰ οὐνόματά σφι ἐόντα ὅμοια τοῖσι σώμασι χαὶ 

τῇ μεγαλοπρεπείῃη τελευτῶσι πάντα ἐς τωὺτὸ γράμμα χτέ. ου ἄθια 
οὐβίθῃ ΤῊ61] αἰθβοὺῦ Βριλουκυηρ ρῊ] Ὁ ΠΟΘΒ ΤΆΤ ΘΡ 88 ΥΥ οΥΐ, τηῖῦ 
γγ Ομ τη ον ἄαΒ6. βοῖηθ νοι] πῆρα Εὐγοσίογαηρ ἀοὺ Θἰ6116 

ῬΘβ ἢ] Ἰθϑδῦ: οϑϑίθθ τα ἀὈΘΥΙΟΥΘΙὰ ΘΔ παπὸ ἰᾳθθῖὰ ἸοσὰΒ ἢ16 νἱἹ- 
ἀοίαν ἀββίαθγαγθι. Θηῃ α16 ὈΙΒΒΘΙΊρΘη Ε]δαϊου ρθη ἀθγβ  Ὀ6ὴ 
βίβ 16 βου ΟἸΔα ΘΒ Κυϑῆν δὰ οἷπθ ραν μαυίθ Ῥσορθ. Ηργοάαοί 
8011 ΒΙΘΙ --- αἴ65. ἰδύ α16 ρϑιῃθίηβδιηθ Ὗ οὐδυββοίζαηρ 4116 0 [76 Ὀ061- 
ΒΟίΖου. πα ΕΥΚΙ]ΆγΟΥ --- σοὴ ΟἋΟΥ οἰ ο] ΟΡ ΒΟ 6 Βοαραίαῃρ 

ΘΓ ΡΘυβίβομθηῃ Ῥϑυβου τη Θ ΒΡΙΘΟΒΘη. Νὰπῃ ἔταρα 1Ἰοῇ πιομΐ, 
Ὁ 68 ψοῇ ΨΟΥΒΘΥΘΙἢ ΔΏΤΒΟΒΘΙΠ]ΙΟἢ δῦ, ἀ888 ὕη86 Οἰθβοισύ- 

ΒΟΒΥΘΙ ΘΙ οἷμθ 80 οἴ Κϑηπίμιββ ἀ6Γ ὈῬΘΥΒΊ ΒΟ θη ὥὄρσδομθ Ὀ68888 
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Οὗον δον πὰ σὰ δοδιίζοῃ οἰδαθθη Κοπηΐθ, ὑπὶ ΒΟ] ἢ ΘΙΠΘη 
οἰγσαο] ορίβομθη  ουβαο Ζὰ νγᾶρθη, ΘΓ, ἋΟἀδΥΓ ἀυγο ἢ 861ηὴ6 ὑῃ- 
ταἸ [610 Ὶ Ὁ]ροπαθ Αϑαββοσαηρ ἄρον θη ο]θίομθα Αὐβρϑηρ 416 Γ 

ῬοΟΥΒΟΓΏΔΙΉΘη (716 τηδη θζί 8]ΠΠ|ΟΘΙΊ ΘΙ ΔΗΠΊτησαῦ) ἄθῃ ΒΘΥΨΘΙΒ 
᾿οΐογί, αἀδδ8 δ αἸθβὶ θη ΠῸΡ ἴῃ ΤΟΥ ργϑοϊδισίθη (ὐθβίδ!ὶ ρο- 
Καππὶ δαί.! Ι6ἢ ἔγδρθ πυγ, νὰ8β ἋΟΥ ϑδαΐζ πίον ᾿θποῦ ογϑαδβ- 
βοίζαμρ Ὀθαθαΐθῃ 8011. ΤΠ] πὰ ἀὰ ὑ1Π}ᾺὺΡ 65. 810} 164 6}Έ8]]8 86] 881|, 
ἄδββ 416 Τϑοθογίσαραπρ αἀἸθβοὺ ͵ ογίθ ὑτὰ 80ὸ ὑπρϑσθιτηΐθυ δαί}, 
Ἶ6 σοίγθαθυ 816 ἰδὲ, πα δἰθθη δομθίη νοὰ Θῖπη υπα Βουθοί ραμῃρ; 

ΠῸΡ ἀᾶπῃ ρον πηΐ, ΘΩΠ ΙΏ8Δη 510} τοῖΐδ ἱμπθη ρ,8}η2 ὑπᾶ ΡΟᾺΓ 
πη Ζυ ϑβδῖρο ΕὙΘΙμοιΐθη ροβίαϊίοί. Ζαν ογβίθῃ Καίορουθ ρϑμῦνγ 

ΠληροΒ Πρ ογβοίζιπρ: 416 ἀὰ ΠΘΥρΡΘΠΟΙΏΤΩΊΘη βδ᾽ πα σὺ ἄθιὰ 

Πμοῖ06 οὐδοῦ ἀδγ Ῥγδοιί! Ατὰ ἀπά ἔπαάθ ἀογ Βθῖμθ βίϑδῦ 
ΒΑ 80 π᾿ 5 ΠϑοαϊαρΒν υβι ἢ: {6 11 ΠΔΠ168 ὙὙΠΙΘἢ ΔΥῸ ΘΧΡΙΓΘΒΒΙΥΘ 
οὗ βοὴθ ὈΟΟΠῪ οὐ πο η ἰδ] Θχ οΘ]] ὁπ οοί. πα ἀοοὶ τυδβ δυο 
ἘΔΉ]ΙΒΟη δβοΐοσί [ἢ Οἱ ΠΟΥ ΑΠΙηουΚαπρ ὈΘΚΘμηθη, ἀ888 ἅ16 Ο6- 

γ8]0, 16 ΘΓ ἀΟΡ ὄὔργδομθ δηίμυϊ, ἀον ὅδομῃθ τϑπὶρ ἔγοχωτοί: 
ἄθῃμ πὰρ ,56] 06’ 861 685 ἀοΥ ΕΔ], ὑδδὶ [Π6 οἰγυλοϊορῪ δὰ ὉΘ 
δορὰ ἰὼ ἀθῃοίθ ῬΒυβιθδὶ οὐ τηϑῃΐδὶ αυδ} 1168. [πα ίθιη᾿ Β 
ὙΥΙΘάοΥραθθ ΤΩ ΘὮΓΟΓΟΙ ΡΘΓΒΙΒΟμοσ Νιαθη ἀὍτΤΟΙ [ἢγ6 συ ΘΟ ΒΙβοῆθῃ 
Αδααινδιθηίο (6 Φιλάγαθος, Κτήσιππος, Ἡλιόδωρος, Φίλιππος) Ὁ6- 

γΘΙϑὺ ΠῸΓ ἀδ8 ΕἾΠ6. γγ788 516 ΒΟ ΘΠ] ἢ ΠΙΟΩς ὈΘΥΤΘΊΒΘη 501}: 4888 
1686 Νδιβθῃ ἀυγοὴ ἸΒτθὴ Βοαθαϊαπρδρθμαὶ! Ηδγοάοί 5 Εγβίδαπθῃ 
ὉΠ ρΠΟἢ οταρθη υπὰ ψΘάρσ Ζὰ ἀ6Γ 'π8 νου] θροπάθῃ ΠΟΟΝ 

Ζὰ ᾿γροπὰ οἷποῦ Βοιπμοσκαηρ ΑμΪαβα ροῦθη Κοπηΐθηῃ ! --- οι 
81} ἀϊθβθη ἰσσσόροη τί ἀπ α16 οἰπέδομο Ὁ ΔΕ τηθπρ' Ζα- 
τῦοκ, ἀδ88 ὅμοια ἐόντα ΚοΙποδυγορβ ἀδ8 δοβαρί, γνγὰβ αἀ16 [ηὐθγ-᾿ 
Ῥγθίθη 68 Ὀθβδρθῃ ἰδββθθῃὴ: ,416 ἀἃ ΒΟΥ ΘΠ ΟΙΏΙΏΘῺ 81η6α΄ ΟΟΘΓ 

ἀϊ6 ,ἴη ἴσον Βϑάθυαΐαπρ' Θη ΡΥ ΟΒΘῃ“ τ. 8. γ7.,) ΒΟΠάΘχΉ : ΤΥ 6] Οἢ 6 

ἈΠ Β]1Θἢ Βιπά. πα νψῖο Κὔπηθῃ Νϑιηθη ΒΗ ΠΟὮ 5861} τοῖσι σώμασι 

χαὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃΡ ῬΟΘΝ ΜΒ] ὩσΓ, ᾿πᾶάθιῃ 8516 δἰ ἤθη ρ]θιοἢ- 

δΥΐσοη ΕΠ ασα Κ᾽ Πουνουυίηροη. Κυτζ, Ηογοαοί, ἀ6 Γ᾽ σοὴ ἄθῃ 

ῬΟΥΒΙΒΟΒΘη ΝΆΙΔΘη ὙὙΘΗΪΡ ΤΩΘὮΣ ἰκοπηί 818 ἴἤγσοη Κ]δηρ (πὰ 
ΟΠ ΠΥΡῚ δπββουθῃ (ἀθδίδ] τ μδπάθὶῦ ὰ δαοῖ 6416 Ηδυρί- 

᾿ς 1 Ψῥᾳ]. Μαίζαϊ ἰτχὰ Ἡρυτοθδ ΥἹ, 447. --- Αὐοἢ δὴ ἀ88 β0] βϑὴθ ῬΟΥΒΘΉΘΩ, 

νου ῦρο ἄθββθῃ δὲ ἄθῃ αοἱὲέ Μιΐη σα, ἀυγοι ἄθῃ βοιθ δ τυ ὶ ὈΠ]ΟΒΘἢ 

Νδιαθηβδυβρδηρ σοίδυδοιί, ἐὰν οἷπμο αδὲϊπῃ ἰο]. (1, 181), ἀδγέ ουϊηποτί 

νοσγάθηῃ. Ὑρ]. Βγόδὶ, 9 Ῥογβίοἱβ ποιῃϊηῖθαβ ρα ΒΟΥ ρίοσυοβ ρυᾶθοοβ (Ῥδυίδ, 

1868) ν». ὅ--8. ' 
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ὈΘΙΠΘΥ Καηρ, 8ὴ ΘΙ Οἢ6 ἀηβοῦθ ΝΟΙΙΖ 8418 οἷπθ ἀυγοδδυβ Ὀ61]δυ- 
ἔρθ υπα ποθ ο ΠΟ βίο ΔηΒΟἢ] ]θϑδί, γα ἀυτοι αἰ ΘΒ 8} 
ΘΠ γ6 ΒΑρσοη ὐτα ἸΟἢ Κοιΐθη ἀον ῬΟΓΒΟΙ ουϊππουῖ. Αὐῇ βίη ΟἿσ, 
γγΘ Ομ ο 5. δὴ α16 ΠΒροὶπάθ ὥΡσυδοθθ βϑῖίηθβ ΌΪΚοΒ ρονδμηΐ [ἰβὶ, 
τδοῆθη ΝΘ ΜΙ ΑΥΔΥΔΙΊΠΘΒ, Αὐἰδθαζϑποβ, ΑὙίαΧΟΓΧΘΡ, 
ΜῈΒτοΡΑύΖδηθθ, ΤΑΠΥΟΧΑΓΚΘΟΒ τι. 8. τ. τοῦ ᾿ἤγοη Ν᾽ ΟΟΔΙ ΘΙ οἢ- 
ἰὼ υπα Ιἤγοῦ (Οοηβοπδηίθηι!]θ οἰπθὴ πη] ἤθη Εὰπαχυοϊς 

γ]6 δὰ τὴ8 416 ΝΑΙΊΘΩ ΒρΡϑΏΙΒομον ΗΠαδ]ροβ. [[πᾶα οσὺ ριδύ ἀἸθβθῃ 
ΕἸπάτυοκ ἀσῦγοῖ οπο Βοιμουκαμπρ ΊΘΘΥ, θοῇ ὈυοἢΒ Β Ὁ]1Οἢ 
αἰδο σὰ ἀδογβοίζθῃ 1δὲ : ἱἤγο Νϑιθθη, νγοίομθ ἈΠ ΉΠΟῊ Β᾽πα ἸΏγΘτ 
βίδ ποθὴ Καγρογοῆβ πα ΒΥΘῚ βοηϑίροη Ῥυδοῃί, Θπαῖρθῃ 
4110 δυΐῖ ἀθηβοῖίθθη Βυοβμβίαροθης ἃ. 8. Ψ., Οὐδ (πὰ ἔγθιθγου 
γνιοαογρδθ 6): {1ηγὸ Νδιηθῃ, ἀθύϑθῃ νοοῖ Κ]δὴρ ᾿ἤγ τὰ βίδυί- 
1 μ θη ΝΥ αΟἈ 5 πα ΔΒ ΒΒ] θη ΘΒ 6 ἢ Θη ΒΡΓΊΘΝ ἴα. Β. ν΄. 
(016 Ὑογία τοῖσι σώμασι χαὶ τῇ μεγαλοπρεπείῃ ὈΠάΘη οἷα Η θη ϊ8- 
ἀγοΐπ ἴῃ ἄθπι οἰπσίρθῃ ϑίππθ, ἰῃ ὑγϑίομοπι ἸΘῃ 686 Βοαθῆραν 
ὈΡοσβααρί ΔΖ υ Θηπ θη νϑυτηδρ, πδγ]ΠΟἢ 4]8 οἷπθ πα ὰπρ 
ΖΎΓΘΙΘΥΙ ΘΟΟΓαΙΠΙτίοσ ΒΟρτ δ, ἀογθη ΟἸπΠῸΓ δαΐ ἄθὴ ἃπάθγη Ρ6- 
ΒΕΠΩΙΠΘ πα Οἰηνγκί, οὔπο ἸΘάοοῖμ ἴῃ ἀἸΘΒΟΥ ΕΠ Κα ρ Β61Π6 
ν 0116 Κυδῆ σὰ ογβομβόρίθη.) 0488 ἀ16 ῬΌΥΒῸΥ ἴῃ ἀογ Ηθρϑὶ πόθου 
ϑουΔΟ ΒΘ ὙΆΥΘῚ 818 616 ΟὙΘΟΒθη, βαρ 'πη8 Ηστγοαοὶ β6]}θβί 

(ΤΠ 108), υπὰ νῖθ βὶ6 [ἢν βίδ! πο μθβ ΑΠβθῆθη ποὺ ἀυγτοῖ 
Ιδηρθ Βουδ ον ] θμάθ Οἀονϑἅπαον,  ἀυγοῖ δύδοϊοὶ ἀπα μοἢμ6 ΕῚἾ]Ζ- 
πηλίζοῃ σὰ βἰθίροσῃ συυβδίθη, ἀγα Ὀγαῦοῃο ἸΘἢ ΘΌΘΗΒΟ Ὑγθηὶρ᾽ 

οἴνγδβ. Ζὰ ὈθιυθΚθὴ Μ016 ἀδ6Γ 616 βοηβίρο Ρυδοδί ἀϑγὺ ΚΙοιάυσῃρ, 
ἀον Βιὐβίαηρ, ἀογ Ῥίοσαθ υὑπαὰ ήαροῃ ὑπὰ ἀθ8 Ηδυβρογβίβοβ 
αἴθ 865 ἀδπι818 νυ] ΘΒουυβοβοπαθηῃ ἡ ΟἸΚΟΒ. ἀπ ΒΘΙΠΘΥ ΟΠ ΘὨΤΉΘη 
Ἡδυρίοῦ τὰ Οορομβαί σὰ Η61148, σϑ]ομθη «πενίη μὲν αἰεί χοτε 
σύντροφος“ ἦν. 

1 Ῥαγάθοσ μὰ ἄρον ἀϊ10., ἀδ8 φυθο βοῦῆθ Αὑρὸ ζαυρίοιοῦ Ὀ]οΘηαθημᾶθ ππᾶ 

ΒΟΠΥΘοθῃάθ (8. Ηου. ΥἹ, 112 8.), τηϑάϊβομῃθ Τυδοδί ροσμβδαρὺ νρὶ. πϑθϑὶ 

ΧΘηορΡἢ. Ογτορ. ΥἼΠΙ, 1, 40---41 αἷθ γϑι Ὠ] ἤθη Ζυβδιωτηθηβίθ! ρθη ὈΘὶ 

ΒΥΙΒΒΟΩ, 4Θ γϑρὶο ῬΘΥΒΑΥΌτΩ ῥχϊηοὶραία Ρ. 245 βαᾳ. 


